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 ومصادره مناهج البحث العلمي

 خالد محمد النقيةد. 
 

 املحاضرة األولى
 

 

 نا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .صالة والسالم على سيدوال ،الحمد هلل رب العاملينبسم هللا الرحمن الرحيم، 

 
ً
 طيبا

ً
 كثيرا

ً
  الحمد هلل حمدا

ً
ذكره  الحمد هلل حمد الشاكرين وال إله إال هللا عدد ما فيه كما يحب ربنا ويرض ى. مباركا

 . الذاكرون

ن برنامج السعدي آنية ضمتفسير للدراسات القر مية يأكاد ههذا املقرر الذي تقدمفي في هذا اليوم و ،أيها األحبة

ذلك  ،وهذا املقرر ال غنى للطالب عنه البحث العلمي ومصادره.مقرر سنعيش معا حلقات ضمن ، املستوى األول 

لكنه يحتاج إلى أدوات  ،أن أي طالب أو متعلم أو عالم مهما بلغ تضلعه من العلم ومهما بلغ لديه املخزون العلمي

ويبحث عن  ،ملعرفة بصدق وأمانة وجد واجتهاديقه في أن يصل إلى املعلومة واوتنير طر  عز وجل تعينه بتوفيق هللا

مية يوأكاد ،اها ومهمة من حيث أهميتها للطالبجميلة من حيث محتو ، في الحقيقة، وهذه املادة املعرفة مظانها.

 عندما جعلت هذا 
ً
بدأ بداية صحيحة ، ذلك ألن الطالب إذا املقرر في املستوى األول ألهميتهتفسير أحسنت صنعا

 فإن نهايته ستكون صحيحة بإذن هللا تعالى .

أخالقيات الباحث وكيف يستطيع أن يجد ويجتهد وأن  ويتعود علىث العلمي حلم يمتلك الطالب أدوات الب ما

املعلومة بدقة وأمانة وصدق وعزم  وإال فأنه سوق يقف في املعرفة وعلى في وسعه من أجل الحصول على  يبذل ما

عندما نجد بعض الطلبة يتعبون كثيرا عندما يبدأون في مسألة البحث العلمي وتكون عليهم كأنها  يق .ت الطر بنيا

 
 
ستجد أنه  اكتب لي مقاال عن الش يء الفالني، حد عندما تقول ألحدهم ابحث لي عن املعلومة الفالنية أوجبل أ

 تأخيال ولم با من  وهذه املعاناة ليست ضر  .يضرب أخماسا بأسداس ويتعبه هذا الش يء
ً
 ولكن لها أسبابها. ت جزافا

 ف ،اة البحث العلمي تكون غير موجودةذلك أن األداة التي يجب أن يتحلى بها الطالب وهي أدو 
ً
وال  عندما تبني بيتا

ولذلك عندما تعلم وتدرس وتعطي املعرفة للطالب دون أن تعطيهم  ،على قواعد وأسس سليمة فإنه يهوي  تبنيه

لحصول على املعلومة فإنك بذلك ال تعطيهم أي مهارات وال ، وطرق اومهارة البحث العلمي ،ث العلميأدوات البح

 طريقة في البحث العلمي .حتى 
 

 أهداف مقرر مادة البحث العلمي ومصادره

  ، هي:ستة أهداف، من أهمهالكن لعل هذا املقرر يهدف إلى أهداف كثيرة 

سنأخذها و  ، ال شك أن مناهج البحث العلمي كثيرةمناهج البحث العلميأن يتعرف الطالب على   :الهدف األول  .1

ولكن   ،ونمر ببعضها باختصاروقوفا مطوال نقف عند بعضها قد ، فبالتفصيل بإذن هللا تعالىفي هذا املقرر 
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 ، ثم ه املناهج كلها وأن يعرف أدواتهاواجب طالب العلم أن يعرف هذ
ً
، إذا أراد أن يبحث هو يختار مستقبال

 
ً
أو بحث عن ش يء لم يصل  ،كتابة بحث عن معرفةفي أو في تحقيق مخطوطات، أو  سواء كان بحثه ميدانيا

طريقة وأداة، فإذا تعرف الطالب على هذه املناهج فإنه يكون لديه  قبل، فإن لكل منهج  من إليه اآلخرون 

، فطالب يناسب حتى صحتك و ماأ الخيار كسلة من الفواكه فيها أنواع الفواكه، فتختار أنت ما يطيب لك،

 يناسبه . يختار منها ماإنه العلم إذا تعرف على مناهج البحث ف

، البحث العلمي فيه أن يعرف الطالب ماهي املفاهيم األساسية في مناهج البحث العلمي :الهدف الثاني  .2

 
ً
قضية البحث عن  قضية الصدق، قضية املوضوعية، قضية الدقة، قضية األمانة،، مثل: مفاهيم كثيرة جدا

 هائال انة، قضية جمع البيانات، التحليلاملراجع، قضية التحقيق، قضية عالج االستب
ً
. سنجد أن هناك كما

 ،يدرج في معاني البحث العلميلكي من املفاهيم واملصطلحات التي يحتاجها طالب العلم والباحث لكي يمش ي أو 

املقرر أنه ستمر علينا كلمات  وستمر علينا مفاهيم،  فالبد أن يعرف هذه املفاهيم، ولذلك من أهداف هذا

ولن نأتي على كل املفاهيم وإنما سنختار منها املفاهيم  ،واجب طالب العلم أن يعرف هذه املفاهيم وما معناهاو 

 األساسية .

ال شك أن مصادر املعلومات . ادر املعلومات بالطريقة املناسبةأن يبحث الطالب عن مص :الهدف الثالث  .3

ل جو جكثيرة، واآلن مع وجود قواعد البيانات ووجود املكتبات اإللكترونية ووجود االنترنت ووجود البحث في 

 ، وغيره
ً
 هائال

ً
  ستجد أن كما

ً
  وسيال

ً
من املعلومات التي يحتاج منا كباحثين وكطالب علم أن نعرف كيف  عرمرما

سأل مثالنمحص هذه املصادر
 
السؤال هذا  من مصادر املعلومات؟ ساس ي: هل االنترنت مصدر أ. كثيرا ما ن

عليه عالمة استفهام كبيرة، وسنأتي عليه إن شاء هللا في املستقبل، ولكن يأتيك بعض الطالب عندما تكلفه 

ث نسخا ولصقا ويعطيك بحثا مكتمال، هذا غير ل، ويأتيك بالبحجو جببحث ويقول : بحثت في ويكيبيديا أو في 

هناك مصادر أساسية ومصادر ثانوية، ولكل مصدر شروطه وأدواته  األصل أنف، صحيح )غير مقبول(

إذا كان هناك هل نلجأ إلى مصدر أساس ي أو ثانوي، يختلف األمر من هدف ما بحسب هدف الباحث وبحسب 

 إلى هدف ومن حالة إلى أخرى .

ك أن بحثا بال ال ش . ه العلميبحث اةكيف يصمم أدأن يعرف : أن يستطيع الطالب والباحث  الهدف الرابع .4

 ،االستبانة ،املقابلة منها مثال:متعددة البحث العلمي أدوات  .وإنما هو كطرد للمعرفة في سراب ،أداة ليس بحثا

عرف في املستقبل إن شاء نكما س ، تحليل املحتوى .البحث في املخطوطات ،االستقراء ،االستبصار ،املالحظة

من خالل  ، ويصلي هذا املستوى يصمم أداة ويطبقهاأن الطالب ف من أهدافنا في هذا املقرر  ن،إذ .تعالىهللا 

 .هذه األداة إلى املعرفة
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كيف يوثق النصوص من   ،: أن يطبق الطالب املنهج العلمي من خالل املعرفة الكاملةالهدف الخامس .5

 
ً
 طالبناكثير من فيها  يقع يسمى باالنتحال أو السرقة األدبية التي مهمة وذلك أن ما مصادرها، وهذه املهارة جدا

 
ً
  سببها هذا الجهل بطريقة التوثيق، فقد تجد مثال معلومة أو فصال

ً
ويصب بدقة فيما أعجبك في كتاب  كامال

، ليس من العدل وال األمانة وال من األخالق العلمية وال حتى من أخالق املسلمين أن تأتي بهذا البحث تبحث عنه

ضل ل الفه، بل البد أن تنسب الفضل ألهله وأل بحثك وتقول هذا بحثي مل وتضعه معكامال أو بهذا الفصل الكا

، هو كيف تعالىوالتوثيق سوف نأخذه في املستقبل إن شاء هللا  .أن توثقهاب الذين وصلوا إلى هذه املعلومة

ها في البحث أو تضعها في آخر املراجع، وتثبت لهذا الشخص الذي سبق لك 
َ
ل ِّ
تضع عالمة أو شاهدا أو تذي 

 علومة، أن تثبت له فضلهاملب
ً
  ، أن تنقلها بتصرف أو تضيف لها شيئا

ً
ولكن يبقى روح النص األساس ي  معينا

  ،الذي أخذت منه املعلومة
ً
  ينبغي أن يبقى بين إشارة تنصيص واضحا

ً
  محددا

ً
  مثبتا

ً
لصاحبه الذي بدأ  منسوبا

ميات هو أن يامعات ونعاني منها في األكادشكاليات التي نعاني منها في الجوهذا في الحقيقة من أهم اإل  فيه. 

يأتيك الطالب ويعطيك معلومات ويعطيك فصوال من بحثه كاملة كأنما مزقها من بحث معين وأعطاك إياها 

 
ً
غير صحيح ) يقصد غير مقبول ( هذا ليس فيه ش يء من األمانة ، هذا قبل أن يكون فيه  مكتملة، هذا حقيقة

درجة العلمية ، وأحيانا إلى إلغاء الة قد تصل درجة املحاكمات والقضاءفكريفيه حقوق ، عقاب من هللا تعالى

يشددون عليه  ، فهما نوع من الصرامة في هذا املوضوعالحقيقة فيهفي  والدول الغربية  .التي يأخذها الطالب

 
ً
  كثيرا وقد يلغون دراسة كاملة وبحثا

ً
فصال من من أجل أنهم اكتشفوا أن طالبا من الطالب انتحل  كامال

الفصول أو أخذ معلومة أو معرفة من شخص ولم ينسبها إليه، فال بد من أهدافنا أن يطبق الطالب من خالل 

 هذا املقرر طريقة وأسلوب توثيق املعرفة والنصوص من مصادرها التي أخذ منها الطالب .  

هناك فصول أخرى وقد يكون  ،: أن يكتسب الطالب املهارة الكافية في هذا املستوى الهدف السادس .6

لتي سوف نأخذها ومستويات أخرى فيها تفصيل أكبر في قضية البحث العلمي، لكن اآلن املعلومات األساسية ا

 في  : أن يكتسب الطالب مهارة كافية في هذا املقرر هو
ً
  كيف يعد بحثا

ً
. وهذه هي املحصلة النهائية من  علميا

 هذا املقرر فإذا استطعنا في نهاية هذا املقرر 
ً
 متكا أن يكتب كل طالب منكم بحثا

ً
  مال

ً
  رصينا

ً
وصل فيه إلى  موثقا

في  فهذا، نسب الفضل إلى أهلهو ورجع فيه إلى أهل املعرفة   ،حكم فيه أدواتهو خطته،  فيه بنىو   ،نتائج

 الحقيقة هدف نهائي من أهداف املقرر .
 

ا تباعا في املستقبل إن سنأتي إليه التيواب املقرر يحتوي على عدد من الفروع وعدد من الفصول وعدد من األبهذا 

 بعضا من هذه املحتويات أو من تصنيف هذا املقرر .اآلن ولكن سنعطيكم  ،شاء هللا

 انتهينا منه اآلن . اوهذ ،رر وأهدافهقسنبدأ بإذن هللا تعالى في تعريف امل -

ماهي أهداف و  ؟معنى كلمة العلمماو ؟ ماهي وظائف العلمو ثم سنبدأ في تمهيد ما املقصود من البحث العلمي؟  -
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ماهي و  ،ف يمكن للطالب أو الباحث أن يبدأكيو ؟  ثم نبين بإذن هللا إجماال خطوات البحث العلمي العلم

، حدة إثر األخرى ، كل واتكون مرتبة متراكبة منسقة مفصلة البد أن هذه الخطوات الخطوات التي يبدأ بها؟ 

يطبق أداة البحث قبل أن بأن بالنتائج قبل أن يبدأ بالتساؤالت، أو يبدأ  نسان مثال في البحث ويأتيفال يأتي اإل

يبني اإلطار النظري، أو يبني اإلطار النظري ثم يقفز إلى مستخلصات البحث قبل أن يبين لنا كيف وصل إلى 

 
ً
يث ، قضية الحدالبسيطة في البحث ال بد أن تذكر حتى أن هناك بعض التفاصيل املعلومة، هذه مهمة جدا

عن املعوقات والصعوبات، والحديث عن املصادر التي وجدها الباحث، فنبين أهمية البحث العلمي، ثم نبين 

أهدافه، ملاذا يبحث الطالب، ماهي أهدافنا نحن من هذا البحث، لكل إنسان بدأ في بحث معين ال بد أن له 

ومة دقيقة يريد أن يوثقها ويؤكدها، أو أو معل إما أن تكون معلومة غير دقيقة فيحققها، ،أهداف أن يصل إلى

فحسب هدف الباحث يكون تحديد ، تكون جديدة ، وهكذافقد معلومة غير معروفه فيريد أن يبحث عنها 

 أهداف البحث.

املقاالت األدبية  قضية البحث العلمي له خصائص مختلفة عن :خصائص البحث العلمينتحدث عن سأيضا  -

 أو عن قض، أو املقاالت الصحفية
 
الطالب في الجامعة كلف بها أيها ية الكتابة العادية أو عن الواجبات التي ت

قة على أمانة ، البد أن يكون بحثا مبنيا على رصانة على دأو في املدرسة، فالبحث العلمي له خصائص معينة

 .على أسس فعال دقيقة

املعلومة بحث سوف يناسب ، أي هي أنواعها ماو ماهي تصنيفاتها  :تصنيف البحوثعلى نتعرف  فأيضا سو  -

 إن كنت ، التي أريد أن أبحث عنها
ً
هو البحث الذي أستطيع  مافأن أبحث في تحقيق مخطوطة معينة  أريد مثال

 إلى آخره.، ، هل هو البحث التاريخي أو بحث املخطوطات أو بحث اآلثارأن آخذه

 : صفات الباحث وآدابهومن املهم أن نتعرف على  -
ً
يكون عنده في البحث وهو يبدأ بعض الباحثين  ،حقيقة

ش يء من اإلحساس بالتعاظم وانتفاش الريش بأنني أنا باحث، لكن  ،ش يء من التعالم ،ش يء من الغرور العلمي

: التواضع، نسب الفضل ألهله، لباحث كما سنأتي عليهاأخالق افمن  لباحث.لالبد أن يكون هناك أخالق 

وأن تبحث في ش يء يفيد أيضا األخالقيات، س بأهمية ماتبحث فيه، األمانة، الجدية، الصدق، املثابرة، اإلحسا

 األمة .

 قد تكون  ،: كيف نستفيد منها، مصادر املعلومات منوعة مصادر املعلومات قرر أيضا سوف نعرف في هذا امل -

اكز مر مكتبات عامة أو مكتبات خصوصية، أو  أو املوجودة حتى في املدن،أو املوجودة في الجامعات،  املكتبات

 بحثية
ً
، ما يسمى من مصادر املعلومات، تقنية املعلومات ، أيضا مراكز املعلومات نفسها تعتبر مصدرا

 ما يسمى بمثل  بالكمبيوتر و
ً
الندوات أيضا مصادر املعلومات،  من قواعد البيانات هي أيضا مصدر كبير جدا

من مصادر املعلومات ة مصدر ثري جدا ً واملؤتمرات التي تقدم فيها أوراق عمل رسمية أو محكمة هي في الحقيق
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هي األمور الجديدة  مامعرفة بل هي تعتبر من الروافد املهمة في الوصول إلى  ؛ويستطيع الباحث أن يستفيد منها

أستطيع الوصول إليها إال من  الهذه و  ،هي املستجدات ماو في مجال البحث في مجال العلم الذي أنا أتعلمه 

 لندوات بتواصل.خالل حضور املؤتمرات وا

  :أنواع البحوث العلميةالل هذا املنهج على خأيضا سوف نتعرف من  -
ً
كما أسلفت في املقدمة،  وهذا مهم جدا

 البحوث في الجملة تنقسم إلى قسمين: بحوث نظرية، وبحوث ميدانية.ف

دك املراجع : هي أن تجلس أنت على مكتبك أو في املكتبة وعندك املعلومات واملصادر وعنالبحوث النظرية .1

 إلى آخره. كتبهم، تحقق وتثني ركبتيك إلى العلماء وتسمع منهم وتأخذ منهمو وتبحث 

 امليدانية البحوث .2
ً
في الخارج على عينات، سواء  : نوع ثاني من أنواع البحوث وهي أن تطبق البحث ميدانيا

 كان البحث ميداني تجريبي أو بحث مسحي أو بحث وصفي كما سنعرف في املستقبل.

 وا
ً
 من األنواع :  لبحوث بنوعيها النظرية وامليدانية تشمل عددا

أو بحوث ضمن  : وهي بحوث يكلف فيها الطالب في الغالب وتكون أحيانا بحوث تخرجالبحوث الجامعية -

 وغالبا يكون  ،مواد معينة يكلف فيها الطالب
ً
 بحثا

ً
  قصيرا

ً
 املعلومة. إلى لكنه يوصل جدا

لبحث عن اإلعجاز احن اآلن في أكاديمية تفسير قد يكلف شخص ب: مثال كما نالبحوث املتخصصة -

أو الشرب  ، الشرب باليمينأو مثال ،قضية السرطانمثل العلمي في القرءان الكريم في قضية معينة مثال 

 البحوث اللغوية. بحث في هذا بحث معين في جانب معين، أو حتى .واقفا أو البحث في السنة النبوية

، هناك الرسائل قاالت، هناك املؤلفات وامليحدها ضابط وإنما هي مفتوحة : التي الةالبحوث الحر هناك  -

الجامعية التي يراد منها عندما يتخرج اإلنسان في املاجستير أو الدكتوراه أو حتى البحوث التي تكون في 

 جامعية( . رسائل الترقيات )وهي أيضا 

 ومن أنواع البحوث العلمية:

: وهذه غالبا تكون في املجال العلمي كالطب أو الهندسة أو غيرها، فتكون على يقيةالبحوث العملية التطب .3

 أرض الواقع.

  : تدقيق املخطوطات .4
ً
، فاألمة اإلسالمية فقدت العديد من املخطوطات،لكن الحمد هلل وهذا جانب مهم جدا

لى جهد مضني ، يحتاج إلى التزال بعضها موجودة في بعض املتاحف وباإلمكان الوصول إليها وتدقيقها يحتاج إ

 مهارات قوية ورصينة.

 :هي إجماال ، وهذه املناهجمناهج البحث العلميما سنتعرف في هذه املقرر على ك -

على استقراء الواقع أو استقراء معلومات ثم  وأاملنهج االستقرائي: وهو الذي يكون بناء على مقدمات  .1

 يستنتج منها الطالب أو الباحث أشياء معينة.



 املحاضراتتفريغ إعداد: فريق عمل     تفريغ محاضرات مادة "مناهج البحث العلمي ومصادره" 

 

 - 6 -  
 

 نهج التحليليامل .2

 املنهج االستداللي .3

 املنهج االستنباطي .4

 املنهج الوصفي .5

 املنهج املقارن  .6

 املنهج النقدي .7

 املنهج التأريخي .8

 هذه املناهج الثمانية التي يستطيع الطالب أن يبحث في أي واحد منها بحسب هدفه الذي يبحث عنه.

  في دواتواأل ، وليةأدوات جمع البيانات األ أيضا سوف نتعرف من خالل هذا املقرر على  -
ً
 الحقيقة مهمة جدا

هناك أساليب  .يع أن تصل إلى املعلومة واملعرفةلم يكن لديك األداة التي سوف تختارها فإنك ال تستط ما ألنه

، أيضا هناك املقابلة، اتاختبارات دقيقة، هناك مقاييس، وهناك املالحظة لألدو  إسقاطية، وهناك

وسنتعرف من  .دوات التي أسلفتها لها خصائص، فيها عيوب وفيها إيجابياتاأل  لكل أداة من هذه واالستبانة.

لم ينضبط  ، أحيانا القياس قد يكون خاطئا ماب القياسخالل هذا املقرر ماهي عيوب املقابلة مثال، ماهي عيو 

تكون خاطئة لم يكون فيها نوع من املوضوعية، االستبانة أيضا قد  بشروطه، أحيانا قد تكون املقابلة خاطئة ما

 ، قد الن غير موضوعيةو إذا لم تبنى وتحكم تحكيما دقيقا من قبل أهل االختصاص، االختبارات أيضا قد تك

 ،، وله إيجابياتهسقاط قد يكون في غير محله، ولذلك كل أسلوب له عيوبهله، اإل تقيس ما وضعت ألج

 عليها من خالل هذا املنهج .تعالى سنتعرف إن شاء هللا 

-  
ً
خارطة الطريق التي  يعتبر، وهذا في الواقع مراحل البحث العلميف نعرف من خالل هذا املنهج سو  ،أيضا

يستطيع الطالب أو الباحث من خاللها الوصول إلى البحث، أو مايسمى باملخطط، أو ما يسمى بالهيكل ، يعني 

 
ً
 ؛ بلسوف أبحث في هذاشاي ثم تقول أنا مثال فوق أريكتك ومعك ال سأن تجلبهكذا  البحث ال يأتي جزافا

 
ً
التي دعتك  وأهميته، واألسباب ،وأولوياته ،ومراحله ،وطرقه ،دقة في  اختيار املوضوع البد أن يكون عندك أوال

 مةهي أهمية البحث لأل  ، تكتب ماللبحث
ً
 .، أيضا تحدد املشكلة، أيضا تحدد حدود البحث، وهذا مهم جدا

 فمن الخطأ الذي يقع فيه كثير من طالبنا أن
ً
يقول مثال سأبحث  ف،وفضفاض واسع ه يأتيك بعنوان كبير جدا

واسع، أو مثال تبحث في األخالق في موضوع في األمانة أو الصدق في القرءان الكريم، هذا ش يء جميل لكن هذا 

مبني على أساس  البد أن يكون هناك نوع من التحديد، والتحديد  إذ واسع،موضوع السنة ا لنبوية، هذا أيضا 

أيضا من الخطوات املهمة أن تبحث في الدراسات  .تريدها أنتتمام، مبني على أساس األهداف التي االه

وه أيضا، فال بد أن تتلمس خطاهم، إلى أين وصلوا،  فقدالسابقة 
َ
ط

َ
وا هذا الطريق قبلك وخ

ُّ
سبقك أناس وخط



 املحاضراتتفريغ إعداد: فريق عمل     تفريغ محاضرات مادة "مناهج البحث العلمي ومصادره" 

 

 - 7 -  
 

، قد تعارضهم، قد توافقهم ، قد أين ذهبوا، ماهي األشياء التي وصلوا إليها، ثم تبدأ من حيث انتهى اآلخرون

تتفق معهم ، قد تتقاطع معهم، هذا ش يء راجع لك لكن البد أن تعرف ماهو املخزون الذي وصل إليه من 

للبحث، وهذا بمثابة  ا، وأن تضع أبوابخطة للبحث، أن تبني البحث خطةأن تكون عندك ، يجب أيضا قبلك.

املستقبل، كيف أبني خطة البحث، أو كيف أضع بدقة األبواب الهيكل، وسنأتي على مهاراته إن شاء هللا في 

  ، وهذا مهم جدا.منهج العملأيضا  يكون عليها البحث.ينبغي أن التي 
ً
ملعلومات ونظم ا مصادرأن أحصر  ،أيضا

خارطة ذهنية أعد  ، وستأتي بعد ذلك مرحلة أساسية وهي أنهذه مرحلة أوليةو  .التي سوف أبحث فيها

لى املعلومة بأن يكون ، وهذه الحقيقة تسهل كثيرا على الباحث للوصول إاألساسية للبحث لخطوات املرحلة

، وهذه  كتابة البحث وصياغتهأيضا  .معها وتحليلها وتكييفها وتركيبهاوج األداة العلميةأيضا . عندك خارطة

يقول أنا سأكتب كل  بعض الناستجد وهي من املراحل املهمة،  بعض الناس يهمل هذه املرحلة ف، ةأيضا مهم

ما يأتي مسودة وأعطيه ملكاتب الكتابة أو مكاتب خدمات الطالب وهم سيكتبون لي ويصيغونه، هذا من 

وصل إليه ، البد أن تكون عندك املهارة واإلملام الكامل  العيوب الكبيرة لدى الباحث أن ال يستطيع أن يصيغ ما

 ،أنواعه وضوابطهو ، التوثيق العلميسوف نتعرف على أيضا . البحث وصياغته بأسلوب علمي رصين بكتابة

في صورة الطباعة النهائية لتسليمه إلى الجهة التي أمرتك أو  اإلخراج النهائي للبحثمرحلة تأتي ثم بعد ذلك 

 كلفتك بهذا البحث.
 

تحدثنا عن األهداف و  ر،أهمية املقر و ، عن أهمية املوضوع تحدثنا ،أردنا الحديث عنه في هذه الحلقة الحقيقة هذا هو ما

 تحدثنا عن قضية استعراض املنهج ومحتواه و  ،التي سوف نصل إليها

 نسأل هللا جل وعال أن يوفق الجميع ملا يحب ويرض ى ونسأل هللا أن تكون رحلتنا خالل هذا املقرر رحلة موفقة.

وال علم إال ماعلمته أنت إذا شئت تجعل  اللهم السهل إال ماجعلته سهال ،مفهم سليمان فهمنا اللهم يامعلم داود علمنا ويا

 .وصلى هللا على نبينا محمد  ،الحزن سهال

 
 قام بتفريغ هذه املحاضرة من فريق عمل تفريغ املحاضرات:

 أخت في هللا .1

 خلدون األتاس ي .2

 يشو در رئيفة  اإلخراج النهائي: و  ،الصياغةوإعادة ضبط و ، والتدقيقاملراجعة و اإلشراف العام على فريق العمل، 
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 املحاضرة الثانية
 

 ،وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم، الطالب أحبتي ،الرحيم الرحمن هللا بسم

ق والتي البحث مناهج مادة من الثاني الدرس هو هذا
 
 تفسير بأكاديمية األول  املستوى  السعدي برنامج ضمن مد  ت

 ينبغي التي النقاط بعض عن تحدثناو  العلمي، ثالبح أهمية عن األول  الدرس في تحدثنا وقد .القرآنية للدراسات

 .املادة هذه خالل نأخذها سوف التي العناصر من ومجموعة العلمي، البحث في تراعى أن

 العلمي البحث إلى املدخل: موضوع املحاضرة

 .العلمي البحث إلى املدخل عن يكون  سوف والذي الدرس هذا في حديثنا سنواصل تعالى هللا بإذن اليوم
 

 Scientific Researchهوم البحث العلمي مف

 املقطع :مقطعين من مكون  املفهوم هذا ؟"Scientific Research" يمالعل البحث مفهوم معنى ما نعرف أن نريد

 والعلمي  Research اإلنجليزية باللغة يسمى ما البحث بكلمة ونعني ".العلمي" هو الثاني واملقطع "البحث" هو األول 

  .Scientific  بـ يسمى ما

  كلمة البحث: -
َ
 طلب أو وتقص ى وتحرى  وتتبع وسأل اكتشف معناها العرب لسان في العربية اللغة في َبَحث

 الطلب هو البحث . العلمي البحث في  األلفاظ هذه كل يأخذ املعنى بهذا وهو  .ما ش يء إلى للوصول  الجهد

 يريده ما ش يء إلى وصوال والتأمل لتفكيروا التنقيب يتطلب وهو األمور  من ما أمر من والتحقق والتقص ي

 بمعنى :معناها العربية اللغة في Research البحث كلمة أخرى  مرة نعيد ن، إذ .الباحث
َ
 وتحرى  وتتبع سأل َبَحث

 والتحري  التفكير الباحث من يتطلب أنه بمعنى البحث كلمة في متمثلة املعاني هذه وكل وطلب، وتقص ى

 .الباحث يريده ما، ءش ي عن كذلك والسؤال والطلب

  كبير   جدل   عليها والتي Scientific بـ وتسمى العلمي كلمة أما -
ً
 والذي علمي يسمى الذي الش يء هو ماحول  جدا

َم"  الفعل مادة فهو، العلم مصدر إلى منسوبة تركيبها أو جذرها من هي علمي فكلمة .علمي يسمى ال  بمعنى"َعلِّ

 
َ
 أنه أدركت أو هاهنا أنه عرفت يعني هاهنا محمدا أن علمت :تقول  حينماف .األشياء من ما شيئا أدرك أو َعَرف

دَرك   بها التي والدراية املعرفة هو فالعلم .هاهنا أنه دريت أو هاهنا
 
 عليه نطلق أن يمكن ال والعلم .الحقائق ت

 
ً
والبد أن يكون  ،موضوع له يكون  أن بد ال علم   أيكما أن   .بالعلم الخاصة الشروط فيه تتوافر لم ما علما

  له منهج.

  قلنا لوف  :ملوضوعا
ً
 املكي ومعرفة الكريم، القرآن معاني فهم هو موضوعه؟ما هو ف علم التفسير أن مثال

 إلى بالرأي تفسيرا أو بالنص تفسيرا كان سواء التفسير، ومعرفة منها، واملجمل املفصل ومعرفة منها، واملدني

ا .آخره
ً
  .منهجا يتخذ ولكنه التفسير هو موضوعهو  موضوع، له التفسير هذا إذ
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 أو يتبعه أن الباحث يحاول  امنهًج  له يكون  أن بد ال اعلًم  العلم يكون  حتىف الثاني، الشرط ووهذا ه: املنهجو 

 .األساس ي العلم هدف هي التي العلمية والقوانين واالستنتاجات الحقائق إلى ليصل ينتهجه

فنا البعض، بعضهما مع املصطلحين جموعهو م العلمي البحث مصطلح يكون  فبذلك فنا البحث عر   وعر 

 أن يمكن وال موجود أنه أدرك فأنا موجود ش يء ثمة أن أعلم فأنا .واإلدراك العلم إلى منسوب وهو العلمي

 .منهج وله موضوع له الذي العلم على إال العلم نطلق
 

  Scientific Research البحث العلمي  تعريف

 .منظمة علمية طريقة هو العلمي لبحثا :األول  التعريف

 نفهم أن يمكن كيف لنا توضح ألنها لها ننتبه أن ينبغي التي األلفاظ من الكثيربه  ،حقيقةفي ال ،التعريف هذا 

 أو " العلمي البحث منهج" كلمة معنى نفهم أن يمكن كيف التفسير، في البحث نفهم أن يمكن كيف التفسير،

 عملية هو يعني ،أسلوب أو منهج أنه طريقة ومعنى ،طريقة هو العلمي البحثعريف أن يقول الت ."العلمي البحث"

 عندنا ن،إذ .الباحث يسمى شخص ويسلكها البحث منهج وتسمى الباحث يسلكها علمية طريقة هو األسلوبف ،ما

فنا ق. الحقائ تقص ي أجل من الهدف؟ هو ماو   .الباحث وعندنا بحث منهج  كلمة معنى ام الدرس بداية في وعر 

 .البحث موضوع تسمى معينة مشكلة أو مسألة أو شأن في الحقائق تقص ي أجل من هو ، التقص ي هو وقلنا  البحث

 .البحث نتائج نسميها تعليمات أو حقائق إلى للوصول  ملاذا؟

 :التعريف هذا احتواها مصطلحات أربعة هنا عندنا إذن،

 .البحث منهج هو :األول  املصطلح

 .الباحث هو :نيالثا املصطلح

 .البحث موضوع هو :الثالث املصطلح

 .البحث نتائج هو :الرابع واملصطلح

  سوف .تعالى هللا شاء إن املستقبل في بالتفصيل عليها سنأتي وهذه
 
ِّف

َعر 
 
َده   على املفاهيم هذه من مفهوم كل ن  حِّ

ِّج  
َعر 

 
 شروط هي ماو  الباحث، عن كلمسنت البحث، مناهج أنواع هي ما، و البحث مناهج عن سنتكلم .عليه ون

 ينبغي التي األشياء هي ما والباحث، صفاتوما هي  الباحث، هو منو  الباحث، يسلكها التي األدوات هي ماو  الباحث،

 أو البحث بمشكلة يسمى ما وهو ، أيضا محددة؟ معينة نتائج إلى يصل أمينا باحثا يكون  لكي الباحث يتتبعها أن

 عنثم .فيه نبحث ذيال املجال أو البحث عنوان
ً
 أبحث فقط كنت لو إذ أنني ؟هو ما النهائي الهدف سنتكلم أيضا

 أجده محمد، عن بحثت إن :فمثال .الحد هذا عند قفتو وأ في ش يء   أبحث ألنيمن بحثي  فائدة ال فهنا أبحث، لكي

 
ً
 فأسأل للغرفة أذهبفة، ر الغ في أبحث أروح .موجود نعم موجود؟ محمد بش يء، أخبره لم لكني الغرفة، في موجودا

ه   شيئا، أخبره نتيجة، إلى أصل لكي عنه بحثت الفائدة، ما لكن موجود، محمد أن فأجد ر  ِّ
 
َحذ

 
 منه آخذ شيئ، من أ
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 علمية طريقة اتباع وفي الحقائق، من عدد تقص يفي  جهده الباحث يستفرغ عندما وهكذا .شيئا أعطيه شيئا،

 بنتائج يسمى ما وهو يمات،ى      تعم وإلى حقائق، إلى يصل أن يريد بذلك وهف نتائج، إلى الوصول  أجل من ينتهجها

 .البحث
 

فنا ن، نحن اآلنإذ فنا البحث، عر  فنا العلمي، البحث وعر   تعريفات هناك .عام بشكل العلمي البحث مفهوم وعر 

، معنا مر الذي األول  عريفالت عن ميزة فيه تعريف كل ولعل السرعة وجه على عليها نعرج نود أن الحقيقةفي  أخرى 

 العلمي البحث عناصر كل على يحتوي  ألنه واألكمل األشمل هو السابق التعريفمع األخذ في االعتبار أن 

 عنها. نغفلأن  يجب ال خرى أ تعريفات– منصفين نكون  حتى – أيضا هناك ولكن ، مبينة مفصلة
 

 من عدد بواسطة العلوم، في الحقائق عن لكشفا إلى يؤدي الذي الطريق هو العلمي البحث :الثاني التعريف

  العامة، القواعد
 
  .متحيزة غير بطريقة علمية   نتائج   إلى الوصول   بغية

 بطريقةإلى نتائج علمية  الوصول  وهو ،اواحًد  اشيئً  أضاف ولكنه السابق التعريف كبير حد إلى يشبه التعريف هذا

 تصوراته إلى يلجأ وال ذاتيته إلى الباحث يلجأ ال أن هو -قليل دبع سنأخذها كما- متحيزة غير ومعنى .متحيزة غير

  وهو البحث إلى يأتي وإنما ،مسبقة نتائج إلى وأ
ً
رِّغا

ف   وال البحث سير في تؤثر ال حتى مسبقة أحكام أي من نفسه م 

  احرصً  سيحرص النتيجة ذهنه وفي يبدأ الذي ألن .النتائج سير في
ً
 هذا ولذلك .تيجةالن هذه إلى يصل أن على كامال

 العلمي البحث في واألصل .متحيزة غير بطريقة الوصول  قضية وهو رائعا جميال شيئا أضاف الحقيقة في التعريف

  .متحيز غير يكون  أنه العلمي البحث منهج وفي الحقيقة،

 أن يمكن هلو  شرط، هي هل ومهمة، غير أو مهمة هي وهل الباحث، ذاتية قضية عن مستقبال إليكم سنتحدث

 .املادة هذه ثنايا في إليه سنأتي تفصيل فيه هذا موضوعي، غير أو باملائة، مائة موضوعي بحث هناك يكون 
 

 .علمي منهج وفق حلها بقصد معينة ملشكلة العلمية الدراسة هو العلمي البحث :الثالث التعريف

  احتوى  التعريف هذا
ً
 معنى علمية، دراسة اتبع أنني بماف .يالعلم املنهج وقضية العلمية، الدراسة قضية بين اترادف

 ضمن من تعريف لكنه باملاء، الجهد بعد املاء فسر كأنما هذا وبالتالي علميا، منهجا اتبع أن بد ال أنني ذلك

ِّ  العلمية الدراسة بقضية اكتفينا ولو. مختصر تعريف ألنه نهملها أن نريد ال التي التعريفات
َحل   معينة مشكلة لِّ

 قضية عن مثال يبحث فالذي علمية، مشكلة تكون  قد أو عملية، مشكلة تكون  قد املعينة واملشكلة .األمر النتهى

 سكة على أو الكباري  على القضبان تتمدد ملاذا معرفة يريد ألنه عملية، مشكلة هذه املعادن، تمدد في الحرارة أثر

 بد فال الحديد، تمدد إذا أنه منهاو ل، ونحن نريد أن نصل من البحث فيها إلى نتائج وحلو  مشكلة هناك، فالقطار

 عن بحثمثال ل هذا ن، إذ .القطار مسار في اعوجاج هناك يكون  ال حتى القضبان بين ومسافات فراغات نترك أن

 .عملية مشكلة حل
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 مثال عباس ابن عن معينة آية تفسير أو معيننبوي  بحديث أسمع عندما :فمثاله علمية مشكلة عن البحث أما 

 تبعأو  جهدي أستفرغ أنا فهنا، له تنسب ال أو له تنسب هذه هل أدري  ال لكنني املفسرين من أحد أو اهدمج عن أو

 إلى أصَل  لكي الثانوية أو األولية األساسية املصادر من التحققو  املخطوطات، من التحقق في العلمية الطريقة

  هذه هل معرفةِّ 
 
  الراوية

 
 .ثابتة غير أو يرهماأو عن غ عباس ابن عن أو مجاهد عن ثابتة

 تركيز فيه وهذا .مشكلة حل إلى يصل لكي جهده يستفرغ هو التعريف بهذا أو الطريقة بهذه الباحث أن نجد هنا

 مشكلة تكون  قد سلبية، مشكلة تكون  أن بالضرورة ليس العلمي البحث في املشكلة ألن ،مشكلة حل قضية على

 االجتماعية التنشئة على القرآن حلقات آثار أو ،االجتماعية شئةالتن آثار قضية عن نبحث عندما فنحن ،إيجابية

 منضبطة كانت إذا الكريم القرآن حلقات أن نعرف أصال ألننا شك، بال إيجابية مشكلة هذه الناشئة، أو لألطفال

  ستخرج شك ال فإنها جدية وفيها بشروطها
ً
  جيال

ً
  قرآنيا

ً
شكلة" أنها "م بمصطلح تعني ال املشكلة هذه فلذلك  .فريدا

 ملشكلة السلبية اآلثار قضية في أبحث عندما أما مشكلة سلبية بل على العكس، هي بحث في مشكلة إيجابية. 

  واملخدرات سلبي   الطالق ألن سلبية، مشكلة هذه فبالتأكيد املخدرات، أو الطالق
 
 عنها ستنتج التي واآلثار سلبية

 .سلبية أيضا
 

  إضافة إلى يهدف منظم   استقصاء   وه للبحث العلمي: الرابع التعريف
 
ها من التحقق   أو معارف ت 

حَّ  ص 

   منهج   باستخدام
 .علمي 

فنا تقص ى، من مأخوذة استقصاء وكلمة استقصاء، بقضية أتى ألنه رائع   التعريف هذا  الدرس أول  البحث في وعر 

 أنني يعني استقصاء، فاملعنى دةزيا على تدل في الكلمة املبنى وزيادة ،استقصاء هذا ن، إذ التقص ي، هو أنهب

 عدة حوى  التعريف هذاو  .معينة معرفة أو معارف إضافة إلى أصل لكي ووقتي طاقتي وأستفرغ جهدي أستقص ي

 من التحقق أو معينة، معرفة إلى الوصول  هو هدفه وهدف، وله  منظم استقصاء عن يتكلم هو ش يء أول  أمور،

 أو الصفر، من البداية من نوجدها أو منها نتحقق أن نريد ولكن موجودة غير معرفة تكون  قد موجودة، معرفة

 .علمي أسلوب بانتهاج ولكنا صحته من فنتحقق ثابتة غير أو فيها، مشكوك ولكنها موجودة
 

 .العلمي للبحث ربعةاأل  التعاريف هي هذه ن، إذ
 

 البحث مناهج تعريف

 منهج وتعريف العلمي، البحث وتعريف البحث، يفتعر  نحن لدينا األمر، عليكم يختلط ال حتى جًدا مهم وهذا

 تعريف منهج البحث يختلف عن تعريف البحث العلمي. .البحث

 القواعد من طائفة باتباع الباحث يسلكه الذي الطريق وهو،  Methodology املسلك هو البحث منهج

 .محددة نتائج إلى للوصول  والعقلية، الحسية العمليات أو العلمية،
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 إلى الوصول  بهدف فيه ويسير الباحث يتخذه الذي باملسار يسمى ما أنه ،منهج أنه ،طريق أنه معناه مسلك كونه

 والعمليات( القواعد من مجموعة أي طائفة ومعنى) القواعد من طائفة خالل من بماذا؟ ولكن ، معينة نتائج

  توضع لم وعقلية حسية قضيةونشير إلى أن  .والعقلية الحسية
ً
 . تعريفال هذا في عبثا

  ،حسية أداة ستخدما أنه بمعنى هي حسيةالف
ً
 الكتب، ثنايا في البحث أو مخطوطات تنقيح كمن أراد مثال

 أو باملشاركة املالحظة قضية وستبانات،ال ا توزيع كذلك مادية، أشياء في البحث قضية فهي االطالع،و  القراءة،و 

 ستخدمه وابصر  الباحث هنا استخدم  يعني ية،حس قواعد الباحث اتبع ناهف األخرى، بالتفاصيل املالحظة

 .املعرفة هذه إلى الوصول  في هحواس

 خالل منإليها الباحث  صلي وهذه واالستنباط، واالستقراء واإلدراك بالفهم يسمى ما هيف  العقلية القواعد أما

 ، أوالعلماء تون مل مثال كباحث تأتي قد . علم من هيدي بين ما فهم أجل من الجهد واستقصاء الجهد استفراغ

 أجل منوذلك  معناها، في والعيش اآلية هذه فهم إلى للوصول ك جهد ستفرغتف الكريم؛ القرآن هو متن شرفأل 

مرت   التي اآلية هذه فهمت أن وهو هدف تحقيق
 
  .فهمهات بأن أ

 هذه خالل من تعالى هللا شاء إن ستعرفون ، و املتعددة املناهج بدراسة Methodology املناهج علم يهتم لذلك

 من يسلكها التي طريقته حتى وله مميزاته وله عيوبه وله استخداماته له منهج وكل متعددة مناهج هناك أن املادة

 واستخداماتها، البحث مناهج على التعرف بدراسة يهتم  Methodology الـ فاملنهج لذلك نتائجه، إلى الوصول  أجل

 وهذه النقد قضية وهي جدا مهمة قضيةنشير إلى  وهنا .مميزاتها ثحي ومن عيوبها حيث من ونقدها ومجاالتها،

 .مميزاته أيضا له وتبرز عيوبه للشخص تبرز أن يعني النقد .والتعديل الجرح قضية في العلم طلبة من كثير فيها يقع

 يكون  أن دب فال يظلمه، فهو فقط العيوب إلى اتجه ومن الشخص يغش إنما فإنه فقط املميزات إلى اتجه من فإنه

 .وعيوب مميزات هناك

 نأخذها سوف التي البحث مناهج من منهج كلكما نود أن نشير بالنسبة إلى موضوع أنواع منتهج البحث العلمي أن 

  استقصاء   هناك يكون  أن بد ال ولذلك، آخر لعلم يصلح وال معين علم لبحث يصلح قد
 
 املنهج   هو ما ومعرفة

 .املحددة النتائج لىإ للوصول  سأطبقه الذي املناسب  
 

 املعرفةأنواع 

 هي؟ ما املعرفة املعرفة، أنواع في قليال نفصل أن نريد وهنا واملعرفة العلم قضية عن بداية املحاضرة في تكلمنا

 أصول  معرفة، الحديث معرفة، التفسير كلها، العلوم موضوع هي املعرفة ،العلمي البحث موضوع هي املعرفة

 هي العلوم هذه كل .معرفة اإلعالم معرفة، السياسة معرفة، االجتماع معرفة، لفقها أصول  معرفة، التفسير

 :أقسام ثالثة وهي أقسام إلى تقسم أن يمكن ولكن معارف
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 في حتى أو الفيزياء في أو الكيمياء في قانون  أعرف أن أريد عندما مثال  :بسيطة تجريبية حسية معارف  .1

 درجة أي عند أعرف أن مثال . لنأخذ مثاال: إذا كنت أريدالحس ي لتجريبا من شيئا أمارس هنا أنا الجيولوجيا،

 هذه أخضع فهنادرجة.  100، أم 90، أم 80، أم 70درجة، أم  60حرارة  درجة عندهل هي  الغليان، درجة تكون 

س بأن يقي تجريب إلى املعرفة هذه أخضع أي بالجلد الشعور  أو باليد باللمس يسمى ما ىلإ الحسية املعرفة

 أو مائة حرارة درجة عند يغلي املاء أن مثال،  أما أن يقول الحرارة ميزانالباحث درجة حرارة املاء باستخدام 

 اء،املبيجري تجربة بأن يأتي  أن بد ال ، فالنتيجة ستكون غير صحيحة. تجريب دون  صفر حرارة عند يتجمدد

وصل ملرحلة  درجة أي عند ذلك بعد املاء رى يو  اء،امل حرارة درجة قيس، ثم يحراري  مصدرأو أي  النار على ضعهوي

أو أي  الثالجة الغليان، ونفس الش يء إذا أراد أن يقيس درجة تجمد املاء فعليه أن يجري تجربة بأن يضع املاء في

 .تجريبية بسيطة حسية معرفة هذهمبرد ويقيس درجة حرارة التجمد. 

 وحرارة الشتاء برودة وتعاقب والقمر الشمس تعاقب إلى وينظر والنهار الليل إلى ينظر الذي الرجل  :آخر مثال

 خالل أو املوسم خالل أو العام خالل اليومية التجريبية الحسية ممارساته خالل من يكتشف سوف، الصيف

 وهناك اعتدال، فيها أشهر وهناك معينة، أشهر في تأتي برودة وهناك معينة، أشهر في تأتي حرارة هناك أن الفصل

 هناك أن أو نهار، يعقبه ليل مثال يرى  أو ربيع، فيها يكون  أشهر وهناك األوراق، فيها تسقط خريف فيها أشهر

 على مثال هي بالحس العادية املشاهدات أو اليومية املشاهدات هذه أو املمارسات فهذه تشرق، ثم تغيب شمس

 في املالحظة هذه أو املمارسة هذه من قحقائ إلى نصل أن أردنا إذا .البسيطة التجريبية الحسية املعرفة قضية

 .عملية حقائق أو نظرية علمية حقائق إلى أصل أن فغايتي آخره، إلى والنهار الليل تعاقب في الكون  هذا
 

 التفسير، فيها يستخدم والتعليل، فيها يستخدمو  الفهم، فيها ستخدمي   التي الفلسفة هي  :الفلسفية املعرفة .2

 مثال آتي أن يمكن ال نفسه، العقل خالل من إال عالجها يمكن ال وهذه مقدمات، على جالنتائ بناء فيها يستخدمو 

، عليه نبني أن يمكن مفهوم هذا وأقول  يدي في وأضعه معين بمفهوم
ً
 التفكير خالل من يحدث هذابل  شيئا

 وتفسر لكليات،ا في وتبحث الجزيئات في تبحث أن الفلسفية، املعرفة تسمى وهذه العقلي، التفكير اإلدراكي،

 .آلخر مفكر من تختلف معقدة فكرية عمليات فهي ولهذا .األولى مبادئها إلى وتعيدها عض،الب ببعضها األجزاء

الفيلسوف   فلسفة غير Mirandola Pico della الفيلسوف اإليطالي  فلسفة ذلك ألن  فلسفة؟ نسميها ملاذا وهنا

آخر وغير  شخص أي فلسفة غير  René Descartes الفرنس يفلسفةالفيلسوف  غير Immanuel Kant  األملاني 

 الفلسفية املعرفة فهذه .والسنة القرآن وهو معين مصدر من ثقافتهم ينتزعون  الذين املسلمين علماء فلسفة

 .الدينية خلفيته إلى حتى، و فهمه إلىو   إدراكه إلى و عقليته إلىو  الثقافية خلفيته إلىو   الباحث مزاج قضية إلى ترجع
 

 بمناهج يتعلق فيما عنها نتحدث أن نريد التي وهياآلن  بحثنا موضوع هي العلمية املعرفة هذه  :العلميةاملعرفة  .3

 خالل من النتائَج  أستقرَِّئ  أن االستقراء ومعنى االستقراء، أساس على تقوم وهي .كثيرا نتأملها أن جوتحتا البحث
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 وبين ،التجارب إجراء وبين الفروض، وضع بين، و للظواهر ةاملنظم املالحظة بين فيدمج الواقع، على تطبيقها

 الفلسفة، تقف كما الجزئيات عند يقف الو  عدمها، من الفروض صحة من للتثبت تحريرها وبين ،البيانات جمع

 معينة، نتائج إلى صلي لكي وتلك هذه بين يربط ولكن الحسية، املعرفة تقف كما اإلحساس عند يقف وال

 ولالستقراء أنواع. .العلم هذا خاللها من يفسر أن يمكن ونظريات

 :االستقراء أنواع

  .الظاهرة مفردات جميع بمالحظة الباحث فيه يقوم الذي وهو: تامالستقراءاال  -
ً
  إن كان يريد الباحثفمثال

 نأ بد ال ن،إذ، اآليات جميع أستقرئ   أنا ويقول  الكريم القرآن في والترهيب والترغيب الوعيد آيات يدرس أن

حص ي
 
 خوف التي األشياء هي ما اآليات؟ عدد كم معينة، نتيجة إلى أصل لكي الكريم القرآن في كلها اآليات هذه أ

ب التي األشياء هي وما القرآن؟ فيها
 
 جميع أستقص ي أو أستقرئ  فأنا وهكذا، الخير؟ نسميه وما القرآن فيها رغ

 .اآليات

ها ثم الكريم القرآن آيات من معينة شواهد آخذ أن هوو  :التام االستقراء عكسهو  الناقص االستقراء - ر  ِّ
س 
َ
ف
 
 أ

 بنسبة :وأقول  الترغيب، أو الوعيد عن تكلمت التي الكريم القرآن آيات جميع على أحكم عليه وبناء أحللها، أو

 نتكا أغلبها أو مدنية، كانت أغلبها أو مكية، كانت أغلبها الوعيد عن تتحدث التي اآليات هذه أن وجدت كذا

  استقراءً  يسمى هذا كذا، بصيغة الجنة أو كذا، بصيغة النار عن تتحدث
ً
 الشواهد بعض آخذ ألني ناقصا

 .خاللها من وأحكم
 

 .محمد نبينا على وسلم هللا وصلى أعلم وهللا هذا

 
 قام بتفريغ هذه املحاضرة من فريق عمل تفريغ املحاضرات:

 أخت في هللا .1

 مروة املاحي .2

 رئيفة درويشتدقيق والصياغة: قام باملراجعة وال

 يشو رئيفة در  اإلخراج النهائي: و  ،الصياغةوإعادة ضبط و ، والتدقيقاملراجعة و اإلشراف العام على فريق العمل، 
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 لثةاملحاضرة الثا
 

الحمد هلل رب العاملين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم  ، بسم هللا الرحمن الرحيم

 ،نأجمعي

الذي تقدمه لكم أكاديمية و  العلمي مناهج البحثدروس مادة مرحًبا بكم أحبتي الطالب في الدرس الثالث من 

 .املستوى األول في  -رحمه هللا-دراسات القرآنية ضمن برنامج السعدي للتفسير 

واالستقراء  ةنوع املعرفتكلمنا في الدرس املاض ي عن تحديد وتعريف البحث العلمي ومنهج البحث العلمي وأ

 بد أنألنه ال  ،الدرس الثالث سوف يكون عن املعرفة كذلك هذاواآلن  ،وكان ذلك بش يء من التفصيل ،وأنواعه

فإذا  ،موضوع العلمألنه هو مهم جًدا  ة،في الحقيقة أيها األحب ة هو،املعرفتحديد  إذ أننكون متواصلين في املعرفة 

وطريقة ، ثم استخالص النتائج ،ثم تحرير املعرفة ،لوصول إلى املعرفةعرفنا املعرفة ننطلق بعد ذلك إلى أدوات ا

 .وأسلوب عرض املعرفة
 

 Characteristics of Scientific knowledge خصائص املعرفة العلمية،عن  فنبدأ كالمنا

  Accumulation of knowledgeتراكم املعرفة  .1

لم  أي أنها   Cumulativeومعنى تراكمية  ،تراكمية املعرفة العلمية لها خصائص من أول خصائصها أنها معرفة

أو ،أو علم االجتماع  ،أو علم الطب ،لو تأملنا في كثير من العلوم سواء كانت علوم تفسيرف ،ترد دفعة واحدة

 و لم ي ، نجد أنهأو علم الجغرافيا ،علم التاريخ
ً
  لد هكذا جملة

ً
  وتفصيال

ً
وإنما كان عبارة  ،في مرة واحدة كامال

ويأتي شخص  إليها، يضيفو  ةبقضية معينويهتم  م يأتي هذا العالِّ ف ،عبر األيامو ملية تراكمية عبر األجيال عن ع

  ،آخر ويضيف لها ش يء آخر
 
 وهكذا يأتي علم مع علم ومعرفة مع معرفة حتى تكون ك

ً
واحًدا ينطلق منها  ال

ومن  ،بعده ي منحق للذي سيأتال ال هي عبارة عن ما يقدمه السابق ويضيف إليههذه املعرفة وبذلك  ،الباحث

، وإما أن يكمل ما فيه من نقص ،حق إلى تراث السابق فيمحصه إما أن يصحح ما فيه من أخطاءال يأتي الهنا 

وبالتالي معرفة ذا على معرفة ذاك على  .وإما أن يعزز ما فيه من إيجابيات ،وإما أن ينقد ما فيه من تناقض

 
 
 يأتي َم وجد لنا علًما متكمعرفة هذا ت

ً
 .ن بعدنا ليضيف إليه إضافات أخرى امال

 Objectivityاملوضوعية  .2

خاصية ومهارة هي الحقيقة في املوضوعية . املعرفة موضوعية أن من خصائص املعرفة هي الخاصية الثانية

، فوأي باحث يبدأ في بحثه  .جًدا يجب أن يتحلى بها الباحث ةمهم  غير متحيز 
ً
لنا كما قيجب أن يكون موضوعيا

اليوم نتحدث عنها بالتفصيل ونقول و  ،قضية التحيزو قضية الذاتية عندما تكلمنا عن في بداية الدرس الثاني 

أن ذاتية الباحث ينبغي أن تكون دقيقة جًدا وال يتعرض الباحث إلى الحديث عن أي أمور ونتائج دون أن 
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 قضية مثل قضية الطائفية، وبدأت لو أخملاذا؟  .أن يكون متجرًدا عن رغباته الذاتيةو يستفرغ جهده 
ً
ذنا مثال

  في 
ً
% أو هذه الجماعة خطأ 100غلط  "س"أن الطائفة  بحث معين وأنا منتمي لطائفة معينة ومقتنع تماما

  ،%100% وتلك الجماعة صح 100
ً
 ثم آخذ جميع الشواهد لكي أطبقها على املعلومة التي أنا استنتجتها ذاتيا

 ةا يسمى بالشطحسيكون هناك مو هنا سيكون املجال خطأ  ،عليها هاطبقوأني في ذهالتي لرغباتي الخاصة 

ما أنا  ف قد يكون معه وجه حق وأنلملاذا؟ ألنني لم أضع في حسباني أن املخا ،العلمية أو االنحراف العلمي

من ما عدا ما يكون هناك أي  ،ما عدا ما يكون هناك من كليات ،لدي صح قد يكون لدى اآلخر خطأ أعتقده

  .أشياء عامة اتفقت عليها العقول 
ً
شخص ويقول لك وهللا الشمس تخرج في الليل  يعني من الصعب أن يأتي مثال

ة على ذاتية نيمب ةخاطئ ةخطأ ألنه بدأ بفرضية معين هذا ،فني ألنه يكره الليللأقول تخرج في النهار ويخا اوأن

ينبغي أن يستخدم  ،أدواته التي يستخدمها ولذلك إذا جاء الباحث املوضوعي يجب أن يتحقق من ة.معين

ينبغي أن يتحقق  ،ينبغي أن يتحقق أيًضا من منهجه الذي استخدمه ،ويتحقق من استنتاجاته التي استنتجها

لنفس انتائج ليس فيها شائبة من حظوظ و حتى تكون هناك نتائج موضوعية  ، كل ذلكمن أحكامه التي يطلقها

 .لذاتاحظوظ  أو

 Accuracy and Precisionم الدقة واإلحكا .3

ها أن يكون امعن، و  Accuracy and Precisionالخاصية الثالثة من خصائص املعرفة هي الدقة واإلحكام 

من ما يكون وراءها و يكون املحامي وغيره دقيًقا في استخدام األلفاظ والعبارات  مثلما ،الباحث دقيًقا جًدا

 ،ن مفهومهاال يضع كلمة إال وقد بي  أكذلك الباحث ينبغي  معاني،من  وما بين األسطر وما خلف الشروطمعاني 

 ،وهللا السند في بحثي: من الصعب مثال أن آتي وأقول ف .حتى يكون هناك تحديد دقيق جًدا ،ف معناهاوقد عر  

 لح،، وبهذا املصطوأنا لم أوضح من خالل بحثي ماذا أقصد بهذا املفهوم ..،و ..،و ،والجرح والتعديل ،واملتن

، أو غيرها للبحث   keywordsتاحيةفسواء من الكلمات املمن كلمات،  في البحثماذا أقصد بما سوف يتكرر و 

 إلتباس كحتى ال يكون هنا من الكلمات،
ً
. قد نجد وغموض ا

ً
 ا

ً
" لها حج"كلمة  مثل ة،بهماملبعض األلفاظ  أحيانا

الحج إلى بيت هللا الحرام بوقت مخصوص بزمن  ىبمعنوقد تكون في الفقه  ،القصدهي في اللغة  أكثر من معنى،

ذلك ينبغي أن يكون هناك نوع من الدقة في استخدام لو  .ة مخصوصةئمخصوص بهيمخصوص بمكان 

 .على املطلعين على البحث في املستقبلال و  ى الباحث نفسههيم حتى ال تلبس علاأللفاظ واستخدام املفا

 Verification of knowledge والتحقيق قابلية املعرفة لإلثبات .4

الحق يبني الأن املعرفة بما أنها تراكمية وبما أن  بمعنى والتحقيق، أيًضا من خصائص املعرفة أنها قابلة لإلثبات

اليمكن  .يجب أن تكون هذه املواضيع قابلة لإلثبات، فحق إكمال املسيرةلال  ييهئعلى ماتوصل إليه السابق و 

 
ً
، فيأتيك ما أستطيع أن أعيد عجلة الزمن، قد تكون انتهت في املاض ي ةمعين أنا أقول فيما يتعلق بقضايا مثال
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 سيقول أنا وهللا  من
ً
هل كان الحق فيه  ،ما حصل بين الصحابة رضوان هللا تعالى عليهم من قضية أتحقق مثال

 كنيم فهنا بما أنه ال .دون الدخول في قضية التفاصيل والطائفية لكن كمثال يعني ،مع فالن أو مع فالن

 
 
ِّ التحقق فيه أو منه فلماذا أنا أخضعه للبحث وإنما أ

 
الستعادة  ةطريقة معين لديإال إذا توفر  ،م به كما هوسل

لكنني ال  ة،وال مزور  ةمن وثائق أخذتها الناس بالقبول ال تقبل الشك وليست مزيفو  ةاملاض ي من وثائق ثابت

وبالتالي ينبغي أن تكون املعرفة التي أريد أن  .معين عجلة الزمن لكي أتحقق من إثبات ش يءأن أعيد أستطيع 

 .وإال فما الفائدة من املعرفة، قابلة للتحقيقو أن تكون قابلة للصدق و أن تكون قابلة لإلثبات  ،أبحث فيها

  ،األخرى  المعلى سبيل املثال البحث التجريبي على العو 
ً
مدى توفر عنصر  فيوهللا نريد أن نحقق  :نقول  مثال

أو  هذه الكواكبوأنا ال أملك أداة الوصول إلى  ،Neptuneنبتون أو كوكب  ،Jupiter املشترى  ي كوكبالذهب ف

يكون لدي القدرة على أن أصل إلى مجال دون أن كيف أستطيع أن أحكم على هذه املعرفة  ة منها.خذ عينأ

 .وبالتالي هنا ال يمكن أن أتحقق ،البحث نفسه أو موضوع البحث

  Probability of errorفة احتمالية املعر  .5

للخطأ وقابلة  قابلة بمعنى أنهاتفكير إحتمالي معرفة إحتمالية أو الخاصية الخامسة من خصائص املعرفة أنها 

 .كلية وهذا خطأبالفمن العيوب التي يلجأ إليها بعض الباحثين أنه يأتي إلى املعرفة وكأن الحق معه   واب.للص

. probability of error بــاملعرفة االحتمالية أو التفكير االحتمالييسمى  بماوإنما الواجب أن تتصف املعرفة 

 من معرفتي و نني أفلو حدث 
ً
 لن أضيف شيًئا هنا فأنا ،املعرفة التي لدي دوال أنق هاال أشكك فيمتأكد تماما

، ذلك
ً
حاش ي لألحكام ال بد أن يكون لدي تإذن،  من معرفة. ي أعتقد الصحة الكاملة  فيما لدينألن جديدا

 عَ م  ـال
 
 .بة أو األحكام السابقة أو األفكار السابقة التي أتى بها اآلخرون لكي أصل إلى نتيجة أخرى إيجابية جديدةل

وقضية  ،وقضية الدقة واإلحكام ،قضية املوضوعية، وقضية التراكمية في املعرفة ،قضية املعرفة وخصائصها

نفهم من خاللها إلى أي نستطيع أن جًدا  ةمهمكل هذه أمور  ،الي كذلكوالتفكير االحتمللصواب والخطأ القابلية 

 .تتجه وتنطلق إلى العلم الذي أنا سأطبق عليه املنهج العلميسمدى هذه املعرفة التي نبحث فيها 

لذي بتحديد مجال البحث او  ،أن نهتم بتحديد املعرفة، فمن املهم لعلمي أيها األخوة منهج مهم جًداالحقيقة املنهج ا

 كون أن أ ةحبمهم جًدا أيها األ و  ،هي األدوات التي أريد أن أستخدمها مهم جًدا أن أعرف ماو  ،أنا سأبحث فيه

كما أسلفت في بداية  ،الحقيقة أننا نجد بعض الباحثين .أو في بحثي ،ما أريد أن أتحدث عنهحديثي ع موضوعًيا في

هناك نوع من الغرور  ،وما توصلت إليه هو كذا ،عرفةويقول هذه م ةالذي يتكلم مثال في قضايا معين ،الدرس

فإذا عرفت  .املعرفة ولم يعرف قضية االحتمالية وال قضية املوضوعيةتراكمية العلمي ألنه لم يعرف معنى قضية 

 
ً
 مما بتواضعء البدفأن يكون الباحث يبدأ بتواضع  ،جًدا نحب أن نركز عليها كثيًرا ةوهذه مهم ،هذه األشياء حقيقة
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يتم الوصول  اجًدا من خالله ةإلى نتائج مهمو جعل عند الباحث وطالب العلم نهًما في أن يصل إلى نتائج إيجابية ي

 ة.أن يكون هناك انحياز لقضايا معينإلى نتائجه من دون 
 

 أهمية البحث العلمي

يعني أنا  ،ركز عليهاالحقيقة من األشياء التي نحتاج أن ن في هذهو  ،اآلن نتحدث عن قضية أهمية البحث العلمي

ملاذا  ،وخصائص املعرفة وتعريف البحث العلمي،وخصائص البحث العلمي  ،ث عن البحث العلميدعندما أتح

الذي  أهمية البحث العلمي تكمن في أنه هو الطريق املوثوق الحقيقة أن  ؟يجب أن أتحدث عن البحث العلمي

املعرفة من دون أن يكون عندك أو لديك بحث علمي  اليمكن أن تصل إلى جوهر .من خالله تصل إلى املعرفة

 ،كيف تحل املشكالت ،وتحاول أن تتنبأ بمسار الظاهرة املستقبلي ،وتستخلص به القوانين ،تفسر به ظواهر العلم

  .أتي اعتباطًيايت ال حل املشكال ف

أن يكون لدي منهج علمي  مشكلة دون للال يمكن أن أصل إلى حل مقبول ف .من أهمية وفوائد البحث العلمي اكل هذ

أتحقق فيه من مصادري التي آخذ  ،وأتحقق فيه من فرضياتي، األدوات وأتحقق فيه من ،رصين أتبع فيه خطوات

هل هي مصادر ثابتة وغير  ة أو هي مصادر مزيف هل ،هل هي مصادر ثانويةأو هل هي مصادر أولية معلوماتي و منها 

عد البحث العلمي في الدول وبالتالي ي   .هذا مهم جًدا أن يصل إليه الباحث .إلى آخره ة،أو مزو  ةهل هي مزيف ،ثابتة

، ففي أي دولة أو املتقدمة 
ً
  .ما لم يكن هناك إهتمام بالبحث العلمي وإال فهناك تخلًفامن األمور املهمة جدا

روًنا طويلة لم تكن حًقا إلى الثقافة اإلسالمية وإلى الحضارة اإلسالمية التي عاشت ردًحا من الزمن وق نار إذا نظ

او  
ً
تركه ما و  ،تركه لنا علماء الحديث وعلماء الفقهما و  ،لو تأملنا مثال فيما تركه لنا علماء التفسيرف ،جدت جزاف

وابن  ،وما تركه الخوارزمي في الجبر وفي العلوم وفي الفيزياء والكيمياء ،الرازي وابن سينابكر لنا علماء الطب كأبي 

تركوا كل هؤالء العلماء  ،كل هؤالء واإلدريس ي كذلك في رحالته، لم االجتماع والتاريخ والجغرافياعخلدون في مجال 

على باحثين  ونواعلماء كسولين ولم يك وانو لم يكف املستنير، صدر اإلسالمبه هذا التراث الضخم الذي أناروا  لنا

كما أشار ابن خلدون ، دواتاتبعوا أ ،تبعوا أسسا ا،علمي ان اتبعوا منهجقيت اآلخرين وإنما كانوا متحقموائد فتا

العبر وديوان املبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم  في كتابه املقدمة الحديث عن املنهج العلمي الذي أتبعه في كتابه

حقق منهجه وقال أنا سوف أت ن فيهبي  و  ،ابن خلدون  تاريخاملعروف بــ والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر 

. سؤال أهل العلموب ،البحث في ما توفر لدي من مخطوطات ،وصلت إليه من خالل البحث في بطون الكتب من ما

ثم سؤال  ،ثم التحقق من املصادر الثانوية ،فهو بذلك استخدم ماذا؟ استخدم قضية البحث عن املصادر األولية

 .ور ثم كتب في هذه األم ،لألشخاص الذين عاصروا األحداث ةاملشافه
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  وهكذا
ً
  ازدهرت الحضارة اإلسالمية والثقافة اإلسالمية وأوجدت لنا كما

ً
  هائال

 
ستقى اآلن في من املعارف التي ت

أو الكيمياء هي  Chemistryيسمونها بأسمائها  به في أمريكا وفي فرنسا وأصبحت نبراًسا يحتذىت الغرب أو جامعا

 .في هذا املجال دالعلوم لكي ال نستطر  تمجاال  غيره منوهكذا  ،من الكم والذي أوجده الرازي 

 ،ساعة ولم تكن فجأة هكذاالالحقيقة لم تأتي وليدة  في ثورة املعلوماتية التي نعيشها اآلن هيوالثورة املعرفة  ،إذن

 عبارة عن كم وإنما كانت
ً
  ا

ً
قطار الذي سلكه وركبه العلماء السابقون وأضافوا معارفهم الو  ،العلماءبحث  من هائال

عبد هللا بن عباس  مثل -صلى هللا عليه وسلم– ولنا في صحابة الرسول  .كدوا وجدوا في البحثو افوا تفكيرهم وأض

ألنه كان يفهم   لسان سؤول وقلب عقول" له "ذاكم فتى كهول  :-صلى هللا عليه وسلم-وغيره والذي قال عنه النبي 

أسوة حسنة في العلماء السابقين بأن يستقص ي حث ينبغي أن يكون له افكذلك الب ،كان يريد أن يتقص ىو ويسأل 

كانوا يتجهون إلى قضية التحقق من ف ،من السند واملتنيتحققون العلماء  كانمصطلح الحديث  . ففي علمويسأل

كان أحد الصحابة ورواة الحديث يذهب بنفسه يقطع الفيافي والقفار ف ،إليها امعارفهم التي هم يريدون أن يصلو 

سمعته من فالن عن فالن عن فالن عن فالن عن فالن  الكي يقول وهللا أن واحد، يسمع حديث مسافات طويلة لكي

يفرغون جهدهم من أجل  ، و ن يكونوا صبورينفكذلك العلماء من سماتهم أ .حتى ال يكون في السند انقطاع

في مجال  ، أواملعرفة الثورة املعلوماتية التي نعيشها اآلن سواء في مجال ،إذن .الوصول إلى املعرفة العلمية

 .كان من أهم نتائج البحث العلمي الذي يعمد إلى ذلك ،في مجال تسهيل الحياة العامةأو  ،االكتشافات

وفي التغلب  ،أنه يفيدنا في تقص ي الحقائق ،ن في إفادتهموقد أشار السريقوس ي إلى أن أهمية البحث العلمي تك 

أيًضا التغلب على  ،ذا يقول: تقص ي الحقائق والوصول إليهاالحظ ما .وفي تصحيح املعلومة ،على املشكالت

 .أيًضا تصحيح املعلومات التي نحن نعرفها عن أشياء وعن معارف ،املشكالت

 ومما يزيد أهمية البحث العلمي أن هناك تزايد
ً
املباركة ولعل مؤسستنا هذه  البحثية، ؤسساتامل فيكبيًرا جًدا  ا

أن  هو الذي ينبغيتعرف أن البحث العلمي نها القرءانية اهتمت بهذا املجال ألتفسير للدراسات كاديمية أمؤسسة 

اهتمت مراكز البحث و ومن هنا اهتمت الجامعات  ،هو أداة الوصول إلى املعرفةو يتزود به ويتسلح به الطالب 

تذهب إلى شركة يعني ال  -اهتمت املؤسسات حتى الشركات و اهتمت مراكز التدريب  واهتمت أيًضا املعاهدو العلمي 

 ة،إذن البحث العلمي يلبي احتياجات مهم .ال تجد فيها جناح أو قسم مستقل للبحث العلمي والتطوير والتدريب

 .يلبي اهتمامات العصر في الوصول إلى معارفهم وإلى آخره
 

 البحث العلمي ووظائفه أهداف

 :البحث العلمي له أهداف ومن أهدافه

 ، أوفإذا أردت مثال أن أتحدث عن هذه الطاولة، العملي يصف املعرفةالبحث  أن، Description الوصف .1

أعطني مواصفات  ،البحث العلمي يقول وهللا أعطني مواصفات هذا الجهازف  ما،جهاز  أن أتحدث عن أردت 
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يفتقر إلى كذا هذا الجهاز فيه كذا وفيه كذا و  ،فيقول وهللا هذا الجهاز مواصفاته كيت وكيت ،هذه الطاولة

، يصورهاو  ،ويجسدها ،يصف املشكلة فهو الوصف من أهداف البحث العلمي، إذنه. طي كذا إلى آخر ويع

  .يفرقها عن غيرهاو  ،يحدد خصائصهاو 

 ، هداف البحث العلمي أنه يفسرمن أ، Interpretation لتفسيرا .2
ً
في  ةلكامنأبحث في العوامل ا فأنا عندما مثال

هذا الحدث أنا  ه،إلى آخر  -ال سمح هللا- الزل ز أو ال بو حر ال مثل ثحدث معين من األحدافي  أبحث املعارف أو

نشرح ونفسر ملاذا حدث، فنقول ولكن  ،نسلم بهيجب أن إلهي  قدر   هوالزلزال  نعم ،البد أن أفسر ملاذا حدث

 
ً
 وهكذا الصفائح الصخرية للكرة األرضية ...  لالرض ناتج عن حركة الصفائح الصخريةأنه ارتجاج أو اهتزاز مثال

من خالل شروطها  ةيعني إذا عرفت ظاهرة معين .التنبؤ أهداف البحث العلمي، من  Prediction  التنبؤ .3

نفس لو توفرت  مرة أخرى  أريد أن أعرف هل يمكن أن تحدث أنا فهنا، وفسرتها ومواصفاتها وملاذا حدثت

سواًء بآلة تتليج بما يسمى  بأي طريقة لو جمدته ،درجة حرارة صفر عندقلنا مثال أن املاء يتجمد  لو. شروطها

وما تحتها  بالثالجة أو بالفريزر أو باملبرد أو وضعته في القطب الشمالي مادام الهدف هو البرودة درجة الصفر

إذن أتنبأ بأن إذا وجدت درجة الحرارة الصفرية في أي مكان سواء كانت في ثالجة أوغيرها  ،والسبب هو التجمد

ما لو يإذن من أهداف البحث العلمي هو التنبؤ بالظاهرة في املستقبل ومدى تكرارها ف .سوف يتجمدفاملاء 

 .شروطهانفس تكررت 

يعني أنا أتحكم فيما أصل إليه من نتائج وأتحكم في الشروط والضوابط التي من خاللها ، Control التحكم .4

البد أن أحدد ملاذا حكمت  القرآن الكريم، في نزول املكي واملدني التفسير في باب في فإذا بحثت ،أصل إلى نتائجي

 ؟ما هي املواصفات التي أحكم من خاللهاو هي الشروط  ما ،مدنية واألخرى مكية السورة أو اآلية بأنها على هذه 

ما و ما كتب في الرقاع  ؟ أوورد في كالم الصحابة ما ؟ هل هوهل هو ما ورد في التفسير ؟هل هو موضوع اآلية

 .أحدد ضوابطي إذن البد أن ؟كتب في مصحف عثمان

من اكتشف الجاذبية أو ، فاكتشاف املعرفة وتطبيقاتها واإلفادة منها يالعلم البحث أيًضا من أهداف  .5

هذا  ، كلانفصال الذرة أو اكتشفاكتشف مثال قانون نيوتن في الجاذبية أو اكتشف قضية أخرى أو النسبية 

  .جديدة التطبيقات قد توجد لنا علومهذه او رى أدى إلى اكتشافات سوف يقوم عليها تطبيقات أخ

أني عندي معناها و  Problem solvingما يسمى  حل املشكلةقد يكون أيًضا الهدف من البحث العلمي هو  .6

فأنا ال أبحث ملجرد االستمتاع ، سواء كانت إيجابية أو سلبية ،مشكلة سواء كانت مشكلة علمية أو عملية

أو تفسير  النبوية، أو تفسير القرءان بالسنة ،القرءانبقد يكون القرآن تفسير ن أنا أعرف ألو يعني  .البحثي

في  ه املعرفةن أطبق هذالبد أ ، بعد أن عرفت ذلكما صح من كالم الصحابة رضوان هللا تعالى عليهمبالقرءان 

ل املشكلة وح .أعرف تفسيرها . فقد تكون املشكلة محل البحث هي تفسير آية مبهمة لمحل املشكالت لدي
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تفسير أو  ،أن أذهب إلى كتب التفسير وأذهب إلى تفسير القرءان بالقرءانبمن خالل البحث العلمي  يكون 

تعالى تفسير القرءان بما ورد من كتب السلف الصالح وما ورد من الصحابة رضوان هللا  ، أوالقرءان بالسنة

لة عملية مشكلة إيجابية أو كلة علمية أو مشكفهنا أستطيع أن أصل إلى حل املشكلة سواء كانت املش .عليهم

 .سلبية
 

 خصائص البحث العلمي 

 يكتشف العالقة الع  من خصائص البحث العلمي أنه  -
 
 في قبلمن مثل ما ذكرنا  ،ية أو السببية بين شيئينل

ية قضمتنوعة، قضايا أخرى ، وقس على ذلك الحرارة  ة، أو الغليان وسببهالبرود وسببهقضية التجمد مثال 

 هناك عوامل ،انحراف الشباب أو الفتيات ها،قضية انحراف األسرة ما هي أسباب ،مثل قضية الطالق والزواج

 ما يسمى بالعِّ أو أسباب لهذه القضايا وهو 
َ
 و  بية. أو السب ةيل

ً
 إلقد ال تتوفر شواهد أحيانا

 
يه ثبات هذه العل

  .لمشكلةبافتراض حلول لللمشكلة  فهمي بالتالي أنا أقوم على أساسف

يمكن أن يقفز إلى النتائج قبل أن يحدد املشكلة  فالباحث ال ،مرتبو منظم من خصائص البحث العلمي أنه  -

سوف ملنهج الذي وايمكن أن يذهب إلى الفهرس واملراجع قبل أن يكتب مثال املقدمة  ال ، كماأو يحدد املفاهيم

  .يها الباحث ويسير وفقها لكي يصل إلى نتائجهومرتبة يلجأ إل ةإذن هناك خطوات منظم في البحث. يستخدمه

عوامل التي يريد من الالباحث ينبغي أن يكون لديه قدرة على أن يتحكم في  ،الضبط والتحكم في العوامل -

 ظواهرالأيًضا إذا أراد أن يصل إلى التعميمات أو إلى نظريات تساعد على فهم  .خاللها أن يصل إلى نتائجه

ملتغيرات والقدرة على جمع العوامل و اهداف و أل اعد نظر وقراءة الستقراء ب   يكون لديهالتنبؤ بها البد أن و 

  .حتى ال يكون هناك تداخلبينها النظائر والتفريق املختلف 

 ويستخدم  ،الدقيقة وعلى وصف املوضوعي ةيعتمد أحيانا على املالحظمن خصائص البحث العلمي أنه  -

فإذا تعذر مثال االختبار التجريبي قد نلجأ  .اس الكيفي للوصول إلى نتائجهأحيانا القياس الكمي وأحياًنا القي

 ملا سيأتي بعده لكي يبني عليها ةيضع نظرية مبدئي قدو  ،إلى تصورات الباحث وتطلعاته

 فال يأتي باحث أو مؤلف ويقول أن هذا الكتاب صحيح مائة باملائة وكامل .دلنقالباحث ل خضعي    املنهج العلمي -

. دللنق ةعأما تأليفات البشر وكتابة البشر فهي خاضوحده،  الكمال هلل سبحانه وتعالى ، ال،يه أخطاءوليس ف

وأنت تكتب بحثا فأنت تعرض عقلك  أن تقبل النقد حتى لو لم تقتنع به ألنكأيها الباحث  عليك وبالتالي

  هذا النقد لآلخرين لكي ينقدوه سواء كان
ً
  .إيجابيا أو سلبيا

فال يمكن أن أترك البحث زمن االنتهاء  ،لالنتهاء منهعملية  ةزمنية وخط ةتمل البحث على خطينبغي أن يش -

 لسنوات بدون تحديد فترة زمنية معينة للوصول إلى نتائج بحثي واالنتهاء منه.
ً
 من البحث مفتوحا
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ال يجرح فبأن يكون الباحث عنده قيم إنسانية  ،يتطلب البحث العلمي وجود أسس أخالقية لدى الباحث -

المه رصيًنا بعيًدا كرامة األخرين وال كرامة املبحوثين وال أيًضا يتهجم على اآلخرين ويغتاب الناس وإنما يكون ك

  .التلميح إذا أحتاج إليه ويلجأ إلىعن التصريح 

  .وصل إليه اآلخرونالتي  براتفادة من الخسترؤية موضوعية منطقية لإل  البد أن يكون للباحثأ -

بلغة  هحثبكتب وأن ي، الصبر وقوة التحمل واملثابرةب ائص البحث العلمي أن يتمتع الباحثخصم من أهو  -

 ةوميسر  ةوسهل ةرتبوأن تكون م ،بعبارات ال تقبل اإليهام أو اإلبهامو علمية متينة رصينة بكلمات واضحة 

 أو الغرابة.في االبتذال  ةقوتكون أيًضا غير مغر ، يفهمها الجميع
 

 قادم إن شاء هللا تعالى محمد وإلى درس  وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا ،هذا وهللا أعلم 
 

 
 إيمان عثمان قام بتفريغ هذه املحاضرة من فريق عمل تفريغ املحاضرات:

 رئيفة درويش قام باملراجعة والتدقيق وضبط الصياغة:

 يشو رئيفة در  اإلخراج النهائي: و  ،الصياغةوإعادة ضبط و ، والتدقيقاملراجعة و اإلشراف العام على فريق العمل، 
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 رابعةاملحاضرة ال
 

هِّ الذي اصطفاه من خيرة خلقه أجمعين، ، بسم هللا الرحمن الرحيم ِّ
 على نبي 

ً
 وسالما

ً
الحمد هلل رب العاملين، وصالة

 صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه، ومن سار على نهجه، واقتفى أثره إلى يوم الدين .

طالب نستأنف معكم دروس مادة البحث، والتي تقدمها أكاديمية تفسير ضمن برنامج السعدي أيها األحبة ال

هي خصائص املعرفة،  وقد تحدثنا في بدايات هذه الدروس عن تعريف منهج البحث العلمي، وما املستوى األول.

 ث عن:وتعريف العلم، كما أخذنا  أشياء كثيرة تفصيلية في هذا املجال، اليوم نستأنف وسنتحد
  

 خصائص البحث العلمي

ه عن غيره من أي معرفة استقصائية  التي الخصائص التي يتميز بها البحث العلمي خصائص البحث العلمي هي ز  ِّ
مي 
 
ت

 
 
 رصين أخرى، ألن البحث العلمي بحث

 
 يأخذ في حسبانه قضية وضع ال ، بحث

 
 ويسير وفق أطر   ،قواعددقيق، بحث

 فيتميز البحث العلمي بعدد من الخصائص، من بينها ما يلي: .كذلك ومنظمة   مرتبة   وعمليات  ، محددة   وأسس  
 

  العالقات السببية بين املتغيراتقادر على اكتشاف الحقائق و البحث العلمي  .1

البحث إذا اتبع فيه صاحبه أو الباحث الخطوات واألسس واملهارات املتفق عليها، واملعتبرة في البحث العلمي، 

وراء املعرفة  الل البحث العلمي اكتشاف العالقات السببية بين املتغيرات، أو اكتشاف مافإنه يمكن من خ

يمكن من خالل البحث العلمي أن نفسر الظواهر وأن نحلها إذا تطلب كما السطحية، اكتشاف الحقائق، 

.
ً
 هذا األمر حال

  عملية منظمة ومرتبة في تنفيذها البحث العلمي .2

ال بد أن يكون هناك مخطط، وسوف إذ عتباطية، وال عملية تخضع إلى الصدفة، ليس عملية ا البحث العلمي

نأتي في املستقبل على قضية خطة البحث وكيف يمكن للطالب أو الباحث حين يريد أن يصل إلى نتيجة معينة 

لى ألنه من خاللها يمكن أن نحكم ع من أهم صفات البحث العلمي هذاأن يتبع هذه الخطوات مرتبة مبوبة، و 

الثقة في مخرجاته وفي نتائجه. فلو أتى أحد الطالب أو أحد الباحثين وتوصل إلى نتائج قبل  من البحث بدرجة

ال  ،اعتباطي، نقول هذا ش يء غير صحيحأنه ب ى بحثهوقبل أن يحدد األهداف، نحكم عل أن يحدد املشكلة،

حتى تصل وهكذا ، " د " خطوة  ثم ، " ج "  خطوة ثم ،" ب "خطوة  ثم  ، بد أن تبدأ بخطوات مرتبة، خطوة " أ "

البحث  ن،إذ .أو في التعبير عن النتائج، أو وضع مقترحات وتوصيات لهاطوة النهائية في تحقيق النتائج، إلى الخ

 لكي تعطي درجات من الثقة. معينة العلمي عملية منظمة ومرتبة، وعند تنفيذها ال بد أن تتخذ خطوات

 أساس الضبط والتحكم في املعرفة وفي العوامل املؤثرة في الظاهرةعلى  البحث العلمي يقوم .3

لكي نحقق أعلى درجات املصداقية في نتائج البحث، فلو قال أحد الباحثين أنه سيبحث عن عالقة  " وذلك 
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س "  بـ  " ص "   ولكنه لم يضبط هذه املتغيرات ولم يحدد مفاهيمه، و لم يحدد العوامل، ولم يضع أسئلة، 

، فإننا نقول له : كيف ستصل إلى نتيجةولم 
ً
النتيجة التي وصلت إليها من بحثك؟ ونقول له أن  يضع أهدافا

 كباحث  البد أن تكون  ن،إذ .غير صحيحة
ً
  ضابطا

ً
 في العوامل التي تؤثر في الظاهرة التي تريد أن تبحثها. ومتحكما

 البحث العلمي يقوم على أساس جمع املعلومات من مصادر موثوقة  .4

سواء كانت هذه املصادر مصادر أولية أم مصادر يعتمد البحث العلمي على جمع البيانات من مصادر موثوقة، 

، وأخذت كتاب على سبيل املثال فإنني لو أردت أن أبحث في التفسير. ثانوية، وذلك لكي نقدم معلومة جديدة

ليٌّ بالنسبة لي ، لكن يمكن أ  تفسير ابن كثير، وهو مصدرأساس ي  أو 
ً
 ثانويا

ً
 مثل بعض  معه،ن آخذ مصدرا

، إما أن آخذ ي أمام أمرينفلو أخذت املتن كمصدر أساس ي، فإنن .شرحت تفسير ابن كثيرالتي شروحات ال

 
ً
طبع بعد التحقيق والتدقيق  املخطوطة األساسية التي وجد فيها تفسير ابن كثير، أو أنني آخذ مطبوعا

بتفسير سواء آية معينة  أريد أن أبحث عن تفسيرعندما بدقة فإذن ال بد أن أجمع بياناتي . والتمحيص

القرءان بالقرءان، أو تفسير القرءان بالسنة، أو بأقوال العلماء املفسرين املعتبرين، ال بد أن يكون كالمي 

 
ً
لثانوية يمكن أن أستعين باملصادر ااألساسية فاملصادر بإرجاعه ملصادره األساسية، وإن لم أجد  منضبطا

األساسية، وهذا يحقق درجة عالية من املصداقية واألمانة العلمية في حفظ حقوق  املصادر نقلت عن التي

 إضافة الجديد.إمكانية من سلفوا و 

 البحث العلمي يمكن الوصول من خالله إلى تعميمات وإلى مبادئ وحقائق ونظريات .5

 صل إلى مبادئ وحقائق ونظرياتأن نإلى تعميمات، و  العلمي بمعنى أننا يمكن أن نصل من خالل البحث

 
ً
من خاللها أن نتنبأ )بتوفيق هللا جل  تساعدنا في فهم وتفسير الظواهر والوقائع التي نعيشها، و يمكن أيضا

 
ً
بالغيب، وإنما هو بناء على وضع خطوات علمية  وعال( في ما  يمكن أن يحدث في املستقبل، وهذا ليس رجما

 الحدث الفالني. بحدوث أن نتنبأمصداقيتها بدرجة معينة يمكن من خالل تفسيرها والحكم على 

  البحث العلمي يستند غالبا إلى التجريب وضبط املتغيرات .6

 تابعةأو  مستقلةاملتعلقة بالظاهرة سواء كانت املتغيرات يستند البحث العلمي إلى التجريب وضبط املتغيرات 

وهذا غالبا ما يكون في البحوث التجريبية،  .الظاهرةهذه املتغيرات تؤثر في  .خارجيةأو  داخليةأو متغيرات 

 
ً
إذا أردنا دراسة تأثير تطبيق منهج معين أو طريقة في التعليم أو التدريس على مستوى التحصيل لدى  مثال

يتساوون الطالب الذين مجموعة قول بدرجة معينة أنه عند تطبيق الطريقة " أ " على ن، فيمكن أن الطالب

، التحصيلية واالستعدادات ،والخصائص العقلية ،النفسية تغيرات مثل: الخصائصفي مجموعة من امل

سواء كانوا ذكورا أو إناثا كبارا أو صغارا، فإذا ضبطت  وفي الجنسواملستوى التعليمي،  ،املستوى العمري و 

، فإنني يمكن هذه املتغيرات التابعة واملستقلة، وطبقت طريقة التدريس التي أريد أن أختبرها أو أجرب عليها
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أحكم من خالل هذه النتائج أنه يمكن تعميمها على هذه املجموعة، أو مجموعة مشابهة لها و  أخرج بنتائج أن

وهذا معناه أن البحث العلمي من خصائصه أنه يستند إلى التجريب  . في نفس الظروف ونفس الخصائص

 رجية.الذي يتضمن ضبط املتغيرات التابعة واملستقلة والداخلية والخا

 البحث العلمي يعتمد على املالحظة الدقيقة والوصف املوضوعي: .7

 محل الدراسة.، أو محل البحثأي املالحظة الدقيقة للظواهر يعتمد البحث العلمي على املالحظة الدقيقة، 

قد يستخدم أسلوب املالحظة الدقيقة في تحقيق مخطوطة على سبيل املثال، أو غيره. كما يعتمد البحث 

ما ينبغي لواقع كما هو، ال كوصف لالوصف املوضوعي الذي ال ينطلق من ذاتية الباحث، وإنما من على  العلمي

سواء ، والتعبير عنها محل البحث ظاهرةللوصف املرجوة بالباحث إلى نتائجه عندئذ سيصل و  .أن يكون عليه

 على ما قام به من املالحظات الدقيقة وعلى الوصبالكم أو بالكيف
ً
ف املوضوعي للظاهرة محل ، معتمدا

  البحث.

 التعبير الكمي أو الرقمي -

يحدث الطالق بنسبة سمثاله أن أقول : إذا حدث الخالف بين الزوج والزوجة دون أن يكون هناك حوار و 

 .للحالة محل البحث العلمي باملائة مثال، وهذا يسمى الوصف الكمي أو الرقمي 40

 التعبير الكيفي -

الحالة محل  خطر كبير عندما نقرب الغاز إلى مادة مشتعلة، فإنني ال أعبر عنأن أقول: هناك  مثالهو 

معينة، ولكن أكتفي بالقول أن الخطر كبير، وهذا يسمى الوصف الكيفي، وسميته   مئويةبنسب   الدراسة

 
ً
  وصفا

ً
ر يؤدي فمثال قضية وجود املادة املشتعلة أمام النا .بناء على قياس أو تجريب أو معايير معينة كيفيا

إلى اشتعالها بدرجة معينة سواء كانت حرارة الغرفة أو  حرارة املكان، أو وجود املادة املشتعلة وقدرتها على 

 االستجابة للمثير أو املشعل، هنا نقول أن هذه مالحظة مبنية على الوصف واستخدام القياس الكيفي.

  البحث العلمي خاضع للنقد وللتدقيق وللتمحيص .8

يخضع املعلومات واملعارف والنظريات والنتائج إلى النقد، فال تقل أني وصلت إلى العلمي البحث يعني أن وهذا 

قول أنت فسرتها بهذه الطريقة ويالنتيجة الفالنية وال أريد أن ينقدني فيها أحد، ال بد أن يأتي شخص آخر 

استخدامك وأن ، طأ مثالخأن استخدامك لهذا املقياس وفق هذا املعيار ووفق هذه الشروط، ولكني أرى و 

يست املصادر التي بحثت فيها ليست أولية أو لأو أن ، خطأصياغتك ملشكلة  البحث وأن ، خطألهذه الطريقة 

فهناك علماء ومهتمون في كل مجال فيه تخصص هم  .أو ليست مباشرة .. الخ بها أو ليست موثقة موثوق 

وه ونقاده، وبالتالي أي  م  ِّ
 
َحك في ورقة بحثية تأكد أنك تعرض عقلك أو الباحث أيها الطالب  نتاج علمي تقدمهإم 

  هم سوف ينقدونك ويخرجون ما فيهأنلنقد اآلخرين، و 
ً
النقد ليس بالضرورة ف، من أخطاء ومن إيجابيات أيضا
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ً
يأتي التي  في نقاش الرسائل العلمية، وهذا غالبا ما يكون ما وتبرز إيجابيات، فربما تنقد بحثا أن يكون سلبيا

املناقشون فيثنون على الباحث في استخدامه للطريقة املعينة أو صياغته لألسئلة، أو في مصادره أو مراجعه، 

أو حتى في بنائه وتنظيمه للبحث، لكن ينقدون بعض األشياء التي قد يقع فيها الباحث من خالل املصداقية أو 

لتدقيق وللتمحيص من قبل باحثين وبالتالي من خصائص البحث العلمي أنه خاضع للنقد ول .ش يء معين

 وعلماء ومختصين في املجال الذي أنت تبحث فيه.

 يشتمل على خطةالبحث العلمي  .9

يتم تحديدها وتحديد أهدافها بدقة وعناية فائقة، فهو ليس مسألة اعتباطية  وارتجالية، خطة البحث العلمي 

 كما قلنا في بداية هذا الدرس. ،منظمأمر وإنما هو 

  باألدبيات املتعلقة بالبحثاإلملام   .10

 
ً
دبيات النتاج العلمي الذي توصل إليه ، ونعني باأل باألدبيات يتطلب البحث العلمي من الباحث أن يكون ملما

ومن  ،من خالل تعريف املفاهيم محل دراسته وذلك الباحثون السابقون في املجال الذي له عالقة بالبحث

، والتعليالت والتعليقات، والهوامش والتذييالت، كل هذه اتيف املصطلحات، ومن خالل الشروحخالل تعر 

 
ً
بحث في أي مجال من يعندما  . فالباحثن أجل أن يثبت لآلخرين سبقهم لهبها م ال بد أن يكون الباحث ملما

 ليزيةجــــــباالن كما يســـــــمى، ساسيةاأل عرفة املاسية أو ـــــــساأل ومات ـــعلامل من يةـــناك أرضــــجد أن هــــــيس االت،ـــــــــاملج

 Basic Information أو ،Basic Knowledge. قد نجدفاملعرفة املسبقة هي األساس الذي ينطلق منه الباحث . 

هذا و بعض الباحثين يصيبه الغرور، فيريد أن يبحث من جديد ويقول أن الذي أتى به األولون ليس صحيحا، 

 
ً
. فما فائدة يختصرون عليك الكثير الذين نه ينسف جهود السابقينأل و ألن فيه غرور،  التصرف ليس جيدا

أو ثالثمائة أو أربعمائة  بحثه فالن من الناس من مائتي سنة، سبق أن وقد مجال معينتستهلك وقتك في  أن

 إيجاب ى أنت تتقاطع معه، وإلى أي مدإليه السابقون  وصل ماوترى تبحث ملاذا ال ؟ سنة
ً
  ا

ً
 أو سلبا

ً
أو  ، معارضة

 
ً
 .الهامة فالبد أن يكون لدى الباحث سعة في االطالع، وهذه من خصائص البحث العلمي وعليه، موافقة

 البحث العلمي يقوم على أسس أخالقية  .11

 يقوم البحث العلمي على 
ً
 .إنما هو من خصائص البحث العلمي أسس أخالقية رصينة ومتينة، وهذا ليس شرطا

  البحث العلمي يتطلب من الباحث أنف
ً
ومتينة، وقيم تحفظ على أسس أخالقية رصينة  يكون بحثه قائما

وإنسانيته، فليس من السائغ للباحث أن يبحث فيما يتعلق بخصوصيات الناس أو أديانهم،  هلإلنسان كرامت

 تعرض لها بالنقد دون أن يستأذنهمو ي
ً
 أو تلصصا

ً
 ، أو أن يالحظ ظاهرة معينة فيريد أن يبحث عنها تجسسا

رين، دون أن يقول لهم أني سأبحث هذه الظاهرة من خالل رؤيتكم في الواقع العملي، فهذه من على اآلخ

 خصائص البحث العلمي أنه يقوم على أسس أخالقية.
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 تصنيف البحوث العلمية

 
ً
ملعايير كثيرة، والعلماء املهتمون بالبحث العلمي ومناهج البحث العلمي  البحوث العلمية يمكن أن تصنف وفقا

 اختل
ً
هي  هي األشياء التي نعتبرها منهجا أو نعتبرها طريقة، وما مافي البحوث العلمية، و في تصنيف فوا كثيرا

 يختلفألن تصنيف البحوث العلمية  وذلك االعتبارات التي في ضوئها يمكن أن نصنف ونقسم البحوث العلمية،

 
ً
فمن هنا يمكن . لزاوية التي ينظر إليهابحسب او مناهج البحوث العلمية، في مجال ص صختكل منظرة حسب  تماما

  البحوث العلمية فيتصننقول أن أن 
ً
 و  كثر من اعتبارأل قد يكون وفقا

ً
  تبعا

ً
للنظرة الجزئية  للخلفية الثقافية وتبعا

أو للعلم  تفرع عنها هذه البحوث، أو تبعا للزاوية التي ينظر منها الباحث للظاهرة أو ملوضوع البحث،توالكلية التي 

 :من هذه التصانيف .ي نريد أن نبحث عنهالذ
 

  أوال: تصنيف البحث العلمي وفقا ملنهج البحث ذاته

يمكن  ذاته فإن منهج البحثوعليه املنهج كما عرفناه هو الطريقة التي يتبعها الباحث للوصول إلى الحقائق العلمية، 

 : علمية وفق هذا التصنيف إلىفتقسم البحوث الأن يستخدم كمحك أو كمعيار لتصنيف البحوث العلمية، 

 البحوث التاريخية.  -

 البحوث الوصفية.  -

 البحوث االرتباطية.  -

 البحوث السببية املقارنة.  -

 البحوث التجريبية.  -
 

  ثانيا: تصنيف البحوث من حيث آليتها إلى بحوث تجريبية وغير تجريبية

 
ً
  وهذا التصنيف هو األفضل، ألنه يعطي مفهوما

ً
 إلى: كنه يصنف البحوث بناء على منهجها، ولعاما

 : كالبحوث التي تجرى على أدوات التعليم في املدارس والجامعات كما مر معنا في بداية الدرس،البحوث التجريبية -

مثل البحوث التاريخية، والوصفية،  فإننا النستطيع أن نجري بحثا تجريبيا على  :البحوث غير التجريبيةو -

طيع أن نجرب على ظاهرة ال نستطيع أن نضبط متغيراتها وال عواملها، وإنما نجرب في ش يء نستطيع التاريخ، وال نست

 أن نضبط متغيراته.
 

  ثالثا: تصنيف مناهج البحث بناء على أربعة أسس

 ، وهي:ذكرها بعض علماء البحث العلميوهذا من التصنيفات التي 

 :ذا يشملهو  :تصنيف مناهج البحث بناء على البعد الزمني -1

 التي تدرس الحالة في املاض ي، كما ذكرنا سابقا. البحوث التاريخية : -
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 : وهي التي تدرس الحالة أو الظاهرة في واقعها الحالي، أو زمنها الحاضر. البحوث االمبريقية الحاضرة -

 : التي تدرس الظاهرة باعتبار ما تكون عليه في املستقبل.  البحوث التنبؤية أو املستقبلية -

 وهذا يشمل: تصنيف البحوث بناء على حجم املبحوثين: -2

تصنيف "أكاديمية تفسير" في قدرتها على إيصال رسالتها ومثاله: ، حالة واحدةيدرس  منهج دراسة الحالة: -

في التفسير والعيش في معاني اآليات القرءانية بناء على الواقع، فنأخذ هذه الحالة "أكاديمية تفسير" 

نتاجها العلمي،  والعلماء الذين استقطبتهم، وماذا كتبوا وماذا صنعوا .. الخ، هذه تسمى وندرسها بناء على  

 دراسة حالة.

  منهج العينة: -
ً
  أي أدرس عينة من املجتمع بدال

ً
  من دراسة كل املجتمع إذ أن ذلك يكلف كثيرا

ً
 ويستغرق وقتا

 
ً
هذا النوع فتقول  .للبحثة حالهو بشخصه و يصعب ضبطه ، ولن تجد من يوافقك في أن يكون  طويال

 تمثل املجتمع الكبير.لخذ عينة معينة من هذا املجتمع يعدم على أ

يؤخذ غالبا في هذا وهو أن تأخذ جميع حاالت العينة، كاإلحصاء العام، و  منهج االستقصاء اإلحصائي: -

ء بجميع استقصا تقوم بعملالسكان، فعندما تريد أن تعرف عدد سكان البلد، فإنك  ات تعدادإحصاء

ويكون فيها جميع املنفذين لإلحصاء موجودون ساعة معينة تسمى ساعة اإلسناد،  تضعو حاالتهم، 

ويطرقون األبواب، ثم يقولون أن عدد سكان الدولة الفالنية كذا بناء على ساعة الصفر التي حددت في 

 بداية البحث أو االستقصاء ونهايته.

 .فقد تكون تجريبية أو شبه تجريبية:  تخدمتصنيف البحوث حسب املتغيرات التي تس -3

هل  فيسأل نفسه إلى ماذا أريد أن أصل، ،الذي يريد الباحث الوصول إليهتصنيف البحوث حسب الهدف  -4

أريد أن أصف الظاهرة، أو أريد أن أقارنها بغيرها من الظواهر، أو أريد أن أعرف عالقتها بظواهر أخرى، أو أريد أن 

ودة أمامي ومدى وضوحها لآلخرين وفهمهم لها، فهذا مهم جدا في معرفة ماذا يهدف إليه أفسر الحالة املوج

 الباحث، فتصنف البحوث وفقا لهذا األمر.
 

 رابعا: تصنيف البحوث حسب تصنيفات أخرى 

 :  (Basic Researchبحوث أساسية ) -

حقائق علمية وتعميمات وتسمى بحوث نظرية، ونشاطها علمي بحت، الغرض األساس ي منها هو التوصل إلى 

وقوانين وتفسيرات، الغرض منها بعيد جدا، ولذلك هي تؤدي إلى نظريات، ومن هنا يكون تصنيف هذه البحوث 

 بهذه الطريقة.

 : (Applied Research, Applied Studyبحوث تطبيقية، أو دراسات تطبيقية ) -

وصل ملعرفة الظاهرة في واقعها الحالي، يقوم فيها الباحث بنشاط علمي، يكون الغرض املباشر منه هو الت
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والبحث عن حل لهذه املشكلة، وهذه تستخدمها غالبا الجهات الرسمية عندما تريد أن تصل إلى حل معضلة 

معينة، هندسية أو سكانية أو اجتماعية، مثل دراسة قضية إدمان املخدرات، أو قضية تحريف القرءان 

جديدة التي تستخدم في األجهزة الذكية، فلو أرادت أكاديمية تفسير الكريم، وهذا يحدث وفقا في البرامج ال

أن تدرس هذه الظاهرة، وتريد أن تطبق ملاذا يتم تحريف هذه النسخ من القرءان الكريم وتوضع في مخزن  مثال

( فهنا تقوم هذه الجهة بتطبيق بحث علمي حقيقي على نسخ Google Play( أو في )App Storeالتطبيقات )

ملاذا يتم  ملشكلة ما مثل مشكلة  دة ثم تقوم بإطالعها للوصول إلى النتائج، وهذا يعتبر للوصول إلى حلمتعد

 تحريف القرءان الكريم بهذه الطريقة.
 

  خامسا: تصنيف البحوث بحسب األساليب املستخدمة

  (:Historical Researchبحوث تاريخية ) -

هرة بالرجوع إلى املاض ي في تاريخها املاض ي ويتم توقع األحداث كما قلنا في بداية الدرس وهي التي تفسر الظا

 
ً
  املستقبلية بناء على فهم املاض ي . وهذه الدراسات تعتبر أقل شيوعا

ً
 واستخداما

 
تب وانتهى ، ألن التاريخ ك

وبالتالي أنت تستطيع أن تدرس التاريخ بمجرد التحقق من مدى صحة هذه املخطوطات، لكن أن تستخرج 

لية لحل مشكلة تاريخية انتهت فأنت ال تستطيع، وبالتالي فإن إجراء البحث التاريخي ال يعتمد على نتائج عم

 فرض معين وإنما يعتمد على تفسير الظاهرة في إطارها الزمني املاض ي.

  (:Descriptive Researchبحوث وصفية ) -

هي في الواقع من خالل الدراسات وهذه تصف الظاهرة أو تصف الحالة الني نريد أن ندرسها أو القضية كما 

التطوير والنمو، وهذه تقوم على أساس تشخيص وتفسير الظاهرة أو  اتالحالة ودراس املسحية ودراسات

 الواقعة مجال البحث التي تناولها البحث.
 

 الخالصة:*  

 ، وملخصه:املحاضرة هذههذا ما أردنا أن نتحدث عنه في 

بدأناها بخاصية أن البحث العلمي منظم  ،فيه عن أحد عشر خاصيةأخذنا خصائص البحث العلمي وتحدثنا 

أن البحث العلمي يقوم على الضبط والتحكم في العوامل ويجمع البيانات من مصادرها  على ومرتب، ثم تكلمنا

األولية أو الثانوية ولكن بإثبات، وأن البحث العلمي من خصائصه أنه يمكن من خالله التوصل إلى تعميمات 

أنه يعتمد على مالحظات تجريب والبحث في متغيرات الظاهرة، و الأن البحث العلمي يستند إلى و ئق ونظريات، وحقا

 إلى آخره.، دقيقة

أيضا تكلمنا على تصنيف البحوث بناًء على أمور كثيرة منها من كان بناًء على عنصر الزمن، أو على هدف الباحث، 

على  أفضل تصنيف في نظري هو تصنيف البحوث العلمية بناء  و  إليها.أو على املعرفة التي يريد أن يصل الباحث 
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يريد أن يفسر أو يعلم أو يحلل أو يصل إلى مشكلة أو تعميم أو هل ماذا يريد الباحث،  ،هدف الباحث نفسه

 مقارنة.
 

 هذا وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا محمد.
 

 
 خلدون األتاس ي عمل تفريغ املحاضرات: قام بتفريغ هذه املحاضرة ومراجعتها من فريق

 يشو رئيفة در  اإلخراج النهائي: و  ،الصياغةوإعادة ضبط و ، والتدقيقاملراجعة و اإلشراف العام على فريق العمل، 
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 الخامسةاملحاضرة 
 

 أجمعين.والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه  ،الحمد هلل رب العاملينهللا الرحمن الرحيم، بسم 

الذي تقدمه أكاديمية تفسير  ،العلميالحلقة من حلقات منهج البحث الطالب في بداية هذه  يمرحبا بكم أعزائ

، في الدرس املاض ي ث فيه عن املنهج العلميدوالذي نتحضمن برنامج الشيخ السعدي رحمه هللا في املستوى األول، 

مدى يمكن أن وتحدثنا كذلك عن تصنيف البحوث العلمية، وإلى أي  قد تحدثنا عن خصائص البحث العلمي،كنا 

 بار يمكن أن نصنفها.وفق أي اعت، و نصنف البحوث العلمية

هي الخطوات  ما، وهي قضية يسأل عنه الطلبة الباحثون دائما اليوم درسنا سيكون مهما جدا ألنه يتطرق إلى ما

وينبغي أن يكون  ،هذا السؤال ينبغي أن يكون حاضرا في الذهن ؟بحثاالتي يجب أن أتبعها عندما أريد أن أجري 

 لِّ م  
 ح 
ً
، البد أن يسأل نفسه ماهي الخطوات التي يجب أن مبتدئا في إجراء بحث علمين يكون يريد أمن على كل  ا

، أم امسة قبل أن أبدأ بالخطوة األولىأي أنه ال يمكن أن أبدأ بالخطوة الخ ،ها، وهل الخطوات دقيقة صارمةبع  أت  

 أنها مرتبة ترتيب
ً
 ت هذه الخطوات.رتب أي اعتبار علىو وال يقبل النقاش، ثم إلى أي مدى ال يقبل الجدل  ا

، وصلنا إلى ، وبناء على خصائص البحث العلميالحقيقة بناء على التعريفات السابقة التي عرفنا بها البحث العلمي

 البحث العلمي هو عملية منظمةنتيجة بأن 
َ
 ، ت
 
 بِّ ت

تساؤل أو خطوات وأساليب معينة للوصول إلى اإلجابة على  ع 

  ، أو إلى تفسيرالوصول إلى حقيقة علمية
َ
يتألف من مجموعة  علمي  ال ظاهرة من الظواهر، وهنا يتبين لنا أن البحث

  بد أن تكون في ذهن الباحثِّ ، ال  - سمها ما شئت - أو املراحل   الخطوات   ، هذهمن الخطوات
ً
ليست هي  ، ومكتوبة

خطوات لى أن هناك ، لكن هناك اتفاق ضمني أو مبدئي أو شبه شائع ، عال الجدلالنقاش و  لال يقبجامدة جمودا 

 من املفترض أن يمر بها الباحث في أثناء بحثه، وهذه الخطوات األساسية األربع في اعتقادي :  ،أربعة مهمة جدا
 

  األولى: استشعار املشكلةالخطوة 

نها ع ر  ب  عَ ، أو تكون معاناة، كما ي  يس بالضرورة أن تكون مشكلة سلبية، لكلة التي يواجهها الباحث في بحثههذه املش

 إنما قد تكون املشكلة هي )م   .ال.. ،بقول أحدهم )أنا عندي مشكلة(
 
 ، مثل:ال أعرف جوابه ( أي أمر أشكل علي  ل  كِّ ش

  .لكن لم أستطع هاآية قرآنية أريد تفسير  -

 املدنية؟، وماهي خصائص السور ؟ماهي خصائص السور املكية -

  .التساؤل هو املشكلة ، هذا؟ ، من أين أستقيها؟ أسباب النزول ماهي مصادرها -

أن يكون للباحث مشكلة  فالبد، كل هذا على سبيل املثال، ؟ الضابط في تحديد املكي واملدنيهو  املكي واملدني ما -

 معينة، إما أن تكون هناك 
 
ِّ َح عقبة ال يستطيع أن يتجاوزها، ت

في فهم املوضوع أو في تفسير القضية، أو  ه  ر  ي 

 .تحليل الظاهرة مكان البحث



 املحاضراتتفريغ إعداد: فريق عمل     تفريغ محاضرات مادة "مناهج البحث العلمي ومصادره" 

 

 - 32 -  
 

، هو يرى ظاهرة في الواقع عالقة سببية بين متغير " أ " ومتغير " ب " لكنه ال ليس عنده وسيلة للتفسيرأو أنه  -

دث " أ " عندما يح املاذ سؤال:الباحث يصيغ هذه املشكلة في ن، هنا يأتي ان املتغير ايدري كيف يحصل هذ

 ".يحدث " ب 

، وهذا مثاله كما قلنا قبل قليل، تحديد معينة يواجه الباحث كذلك صعوبة في تحديد خصائص قضيةقد  -

 . لم يبدأ بحل هذا املشكل أو هذا السؤاثاملكي واملدني من السور، فيسأل نفسه هذا السؤال 

املرورية في شارع ما، في يوم محدد، أو في وقت محدد،  الحوادث، مثل كثرة تفسير حدث معينأو يعجز عن  -

 ملاذا يحدث هذا الش يء. نفسه:يسأل الباحث 

 اإلبداع أو االختراع واالكتشاف.ليس له عالقة بالواقع، وهنا تأتي قضية  قد يقدح في ذهنه تساؤل أو  -

حقق هل هذه التفسيرات تن يلكنه يريد أ العلماء،أو قد يريد أن يتأكد من تفسيرات قائمة لحدث تعرض له  -

 أو غير صحيحة. صحيحة،

مثل أحد الباحثين درس ظاهرة معينة أو موضوعا ما في مدينة أو  ،نيتر هاظ وأ ثينبين بحيريد أن يقارن أو  -

يريد أن يرى إلى أي مدى يتشابه أو يتعارض هذا الحدث أو املوضوع أو هذه الظاهرة مع  دولة أو قارة معينة،

 مثيالتها في مكان آخر، وملاذا يحصل هذا االختالف.

 عَ و  َج واالستشعار هو أن يكون عند الباحث  املشكلة،الخطوة األولى املهمة جدا هي أن تستشعر ،نإذ
 
  أو ة

 
 حاجة

 يقدح في ذهنه، سواء من خالل املالحظة أو من خالل الوصف. أو تساؤل  
 

  الخطوة الثانية: تحديد املشكلة بدقة

األجوبة اب لها، أو أن حول هذه القضية التي ليس لدي جو  تساؤل  وأصبح عندي  ،بعد أن استشعرت املوضوع 

، أو أنني أريد أن أقارن كما أسلفنا قبل قليل، فآتي إلى تحديد املشكلة، وهذه خطوة مهمة للغاية، تحديد مختلفة

، بعد أن يستشعر السؤال أو املوضوع يبدأ يجب أن يعمد إليها الباحث بداية املشكلة هو من أهم الخطوات التي

 بالتحديد.

 موضوع كبير جدانريد أن نبحث أسباب النزول، موضوع أسباب النزول  :على سبيل املثال
 
ِّ ، أ
 
، لكني ت فيه الكتبفَ ل

، هنا تدرجنا من املوضوع العام أو غيرها اب نزول آيات امليراث، أو أسببحث أسباب النزول في آيات الطالقأريد أن أ

. كل   يشمل   حيثبحث بال إلى موضوع معين أحدده، الن توسيع نطاق ،الذي هو أسباب النزول ، حالهذا م   .ش يء 

يد أن يصل إليه ، لكن املفترض أن الباحث يحدد ماذا ير إلى نتائج لال نصريق متكامل، وقد ويحتاج إلى جهود ف

، وهي سيحدد الخطوات التي تليه بعد ذلكو  ،، ألن هذا التحديد هو الذي سيحدد مسار البحثبدقة متناهية جدا

 مهارة نحتاجها.

سواء من  باستمرار،أريد أن أؤكد على زمالئي وعلى إخوتي الطالب في عدم تجاوز هذه القضية وتعلم هذه املهارة 
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، أو من خالل التجريب، أو من سؤال ذوي و من خالل قراءة كتب مناهج البحثخالل قراءة البحوث، أ

 طوة بعد استشعار املوضوع.، وهي ثاني خكيف أستطيع أن أحدد مشكلة البحث، أو أعبر عنها االختصاص،
 

 أو وضع الفروض   أو وضع األهداف   الخطوة الثالثة: وضع التساؤالت  

 
 
أو املختصين في مناهج البحث في  البحث،، هناك خالف كبير جدا بين علماء وفروض وأهداف   تساؤالت   لت  ملاذا ق

  أم الفروض   التساؤالت   :هو األهم قضية هل الفروض مهمة، ما
 
منها  ، وهل يمكن أن نستغني عن واحد  أم األهداف

  طويل   هذا في الحقيقة جدل   ،اآلخر  عنه  لينوَب 
ً
الفروض في الغالب تكون في وال ينتهي، لكن في نظري أن  جدا

 البحوث ذات البعد التجريبي.

 قد تكون  -
 
  فرضية

 
 توافق  يكون هناك ال الطالق يحدث في املجتمع " أ " عندما  إنفمثال عندما أقول ، إيجابية

 .للبحثِّ  على عينة   ، أو بناءً ، أو على استقصاء  في الواقع بناء على ضبط متغيرات   بين الزوجين، ال بد أن أختبرها

 قد تكون أو  -
 
  فرضية منفية

 
 ثم ، عندما أقول أو عكسية

ً
الطالق في املجتمعات التي ليس فيها عنف  ثال يحد" :ال

يعني نفيا أو  سلبي،، فقد يكون أحد الشطرين في القضية ايجابي والثاني "زوجي، أو فيها توافق بين الزوجين

 إيجابا.

، مثال أريد أن أصل إلى أي مدى يحصل الطالق في املجتمع "أ"، ملاذا ن الخطوة أن أضع تساؤالتو أو قد تك -

 " أو غيره. أ ماهي الظروف التي يحصل فيها الطالق في املجتمع " "،املجتمع " أ يحصل الطالق في 

أقول مثال أن البحث يهدف إلى التعرف على أسباب الطالق في  أهدف،ماذا إلى  أو قد تكون القضية أهداف: -

تمع " أ " وال يحدث في املجتمع أو أن البحث يهدف إلى التعرف على ملاذا يحدث الطالق في املج "،املجتمع " أ 

 رغم أن خصائص املجتمعين متساوية، هذا تساؤل. "ب"

تريد أن تصل إليه أنت  اعلى ماذذلك يعتمد  ؟،أم نكتفي بواحد منها والفرضيات،هل أجمع بين التساؤالت  ،نذإ

 .كثحب نم كباحث
 

   عناصر البحثة: الخطوة الرابع

بعد أن يصيغ الباحث مشكلته بدقة، وبعد أن يضع تساؤالته التي يريد أن يجاب عليها، هناك خطوات معينة يجب 

 .يما يلمل تويجب أن تش، عناصر البحثأن يتبعها الباحث، وتسمى 

متناهية، وأن يكون في صفحة العنوان، وهذا العنوان يجب أن يصاغ بدقة  :العنوان الرئيس أو الرئيس ي .1

 يعكس محتوى البحث بإيجاز، وأن يكون م
ً
، فمثال لو أردنا أن نصيغ ختصرا بلغة رصينة وال يكون مطوال

ألكاديمية تفسير عنوانا لبحث معين، وليكن هذا البحث في آيات امليراث وتفسيرها وفقا لتفسير السعدي أو 

ان )آيات امليراث، دراسة لتفسير السعدي،  أو دراسة تفسير ابن كثير أو غيره، هنا يأتي الباحث ويقول في العنو 

 دما ور لتفسير ابن كثير(، هذا العنوان دقيق جدا ألنه أعطانا ماذا نريد أن نبحث )وهي آيات امليراث(، بناء على 



 املحاضراتتفريغ إعداد: فريق عمل     تفريغ محاضرات مادة "مناهج البحث العلمي ومصادره" 

 

 - 34 -  
 

 في تفسير السعدي أو تفسير ابن كثير أو الشوكاني أو القرطبي رحمهم هللا جميعا، فهنا عنواني محدد.

، وسيأتي معنا مستقبال بإذن دد اإلطار، آتي إلى قضية املقدمةأن أكتب العنوان وأضعه لكي أح بعد املقدمة: .2

هللا في آخر املادة، قضية استخدام الخرائط الذهنية في تحديد الخطوات في إجراء البحث، وهذه مهارة يجب 

 أن أتعلمها.

ا عن البحث بإيجاز وليس التي أتحدث فيه، وبعد أن أضع املقدمة بعد أن أكتب العنوان عرض املشكلة: .3

أو الظاهرة التي أريد أن  أن أضع موضوع البحثب ذلك، تأتي قضية عرض املشكلة، وهو مهم جدا، بالتفصيل

، أو بناء على ما كتبه عنها السابقون بإيجاز كذلك، وماذا أريد أن أصل على معرفتي بها، أتحدث عنها بناء أبحثها

التي كتبت في املصادر واملراجع األولية أو الثانوية،  ،التي أريد أن أغطيها في املعرفة السابقةإليه، ما هي الفجوة، 

 هو الش يء الذي أريد أن أصل إليه أنا من أجل أن أوجد تغطية أو تعبئة لهذا الفراغ املعرفي في هذا املجال. وما

، املقدمة وأحدد املشكلة تحديدا دقيقبعد أن أضع العنوان وأضع ا :تأو التساؤال وضع الفروض أو األهداف  .4

بالضرورة أن يستخدم الباحث فليس  التساؤالت، وضع األهداف أووضع ، أو أبدأ بوضع الفروض فإما

 
ً
 ، قد يستخدم أهداف، قد يستخدم تساؤالت  فروضا

ً
 ، قد يستخدم أهدافا

ً
 مع بعضها البعض. وتساؤالت   ا

أقدمه  ملاذا أريد أن أبحث هذا املوضوع، ما الذي أريد أنبعد ذلك يضع الباحث أهمية دراسته،  األهمية: .5

أو للفراغ الذي  ،أو للعلم على املستوى العام، أو للمكتبة العلمية للمجتمع،أو  نفس ي على املستوى الشخص يل

 وعه حتى.ر أوجدته هذه املعلومة أو هذه املعرفة في مجال العلم ذاته أو ف

  :وضع املصطلحات واملفاهيم .6
 
 من الباحثيَن  يغفلها كثير   وهذه خطوة

 
  ه  ، وبالتالي يكون بحث

ً
  مهلهال

ً
ليس  مفككا

ن العنوان أصال املقدمة،  وتتحدث عن املشكلة، فإ العنوان، وتضعألنك عندما تضع  العلمية،فيه النكهة 

هنا  وردأتقصائية في تفسير ابن كثير، ف، فعندما أقول : آيات امليراث دراسة تحليلية أو اسيحتوي على مفاهيم

 
 
ِّ : تعريف آيات، ثم تعريف امليراث، ثم ماذا نقصد بتفسير ابن كثير ، أكتب عنه نبذة، أ

ف مفاهيم البحث عر 

 املوجودة في العنوان أو املوجودة في التساؤالت.

 ينقسم إلى قسمين:  التعريف: .7

، ، مثل تعريفِّ هِّ الفن ذاتِّ  علماء   فهما عر  على  بناء نظري:تعريف  * ، أو تعريفِّ  الَعروضِّ  أو تعريفِّ  البالغةِّ

 . الخ..الفقه.الحديث أو  مصطلحِّ 

ِّ  :تعريف إجرائي *
 ماذا أريد أنا أن أعر 
َ
 ، أحيانبتعريف الباحثبه من خالل تطبيقي للبحث، وهذا يسمى  ه  ف

ً
 ا

وأحيانا قد تكون متعارضة متناقضة، فيأتي الباحث الحصيف ليقول  متعددة،قد تكون هناك تعريفات 

أن يختار تعريفا معينا ويقول هذا التعريف اإلجرائي، أو أن يضع تعريفا  مختلفة، فإماهذه تعريفات 

الباحث ويحاكم  يتبناه ،اجديدمصاغا من جميع التعريفات األخرى يتالفى عيوب كل تعريف ويبرز تعريفا 
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 عند املناقشة.نقد و عليه عند ال

  احدودسواء أكانت  وضع حدود البحث: .8
ً
 حدودأو  ،نظرية

ً
  ا

ً
 حدودأو  ،علمية

ً
  ا

ً
 أو حتى حدود ،مكانية

ً
  ا

ً
، زمنية

 جدا. املهمةِّ  وهذا أيضا من الخطواتِّ 

أن أتحدث عن أدبيات البحث نفسه أي أن أرى ماذا كتب األولون عن هذا املوضوع، سواء  أدبيات البحث: .9

أو كانت كتبا أصيلة وأساسية في هذا العلم، مثل لسان العرب  نظريا،أو كانت إطارا  سابقة،كانت دراسة 

منه في موضوع  ق  أو كتاب األم في الفقه الشافعي ... الخ، فال بد أن أحدد إطارا نظريا أنطل ،في القواميس

 البحث.

  إجراء البحث: .10
َ
ماهي األساليب التي أريد أن  إليه،من خالل تحديد ماذا أريد أن أصل  أجري البحث

هي األدوات التي سوف أستخدمها في بحثي، وما إذا  ما أستخدمه،املنهج الذي أريد أن  وما هأستخدمها، 

 ... الخ.هل هناك مخطوطات أو مصادر  ميدانية،كان هناك إجراءات 

يفهمه  واضح   رصين   ، أو تفسيريا، بأسلوب  عرضا تحليليا، أو تفصيليا جمع البيانات وعرض النتائج: .11

 الجميع، أو يفهمه أهل الفن والعاديون.

بحوث تنتهي بتوصيات، على  كتهي بتوصيات في الغالب، ولكن هناوليس كل بحث ين وضع التوصيات: .12

كم  :راسة ميدانيةسبيل املثال لو أردنا أن نتحدث عن قضية ضبط الفتوى في بلد من البلدان، فنأتي بد

مواقع في أو كان حضورا الكترونيا ) ،الراديو والتلفاز(على ،  سواء كان حضورا إعالميا )عدد الذين يفتون 

لقات أو في املناشط العامة، ثم أنظر إلى من هم الذين يستمع أو حضورا فعليا في املساجد أو الح ،االنترنت(

بط هؤالء املفتون ضاملجتمع، ثم أنظر إلى أي مدى ين في منهم إلى فتاواهم، أو من هم الذين يؤثرون

على مستوى الفتوى، فأضع فيهم بالضوابط التي حددها هذا البلد في ضبط الفتوى، من هو رأس الهرم 

بناء على دراستي امليدانية ملوضوع الفتوى وضبطها وجد أنه كذا وكذا ، ثم أضع توصيات أقول مثال : 

 
ً
 منضبطة   ، ملاذا هي غير  منضبطة   غيَر أو  توصيات أن الفتوى منضبطة

 
ها ، بسبب كذا وكذا ، لكي أضبط

 يجب أن نضع كذا وكذا  ... الخ ، هذه هي التوصيات.

 التوصيات.هي نفسها  املقترحات: .13

 وسنأتي عليها بالتفصيل إن شاء هللا تعالى. البحث:كتابة مراجع  .14

ل إليه من أو ما توص مخطوطات،هي كل ما استخدمه الباحث من نماذج أو ما توصل إليه من  املالحق: .15

 ، يضعها الباحث في آخر البحث.تصاريح أو وثائق رسمية، أو جداول استقرائية أو إحصائية

 الى في ثنايا الحلقات القادمة.هذه الخطوات سنتحدث عنها إن شاء هللا تع
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التي يجب أن يتبعها الباحث عندما يريد أن يبحث  الثاني أعيد بإيجاز عناصر البحث قبل أن ننطلق إلى العنصر

 وهي:

املقدمة، املشكلة، الفروض أو التساؤالت، األهداف، األهمية، املصطلحات، الحدود،  العنوان، خطوات البحث:

األولون، إجراء البحث وتطبيقه، عرض نتائج البحث، عرض  هما كتبأدبيات البحث هل هي في اإلطار النظري أو 

 التوصيات، واملقترحات ، ثم كتابة مراجع البحث، ثم وضع املالحق.
 

  :وأخالقياتهصفات الباحث الجيد 

أن يتصف به الباحث من املصداقية واألمانة، اليوم  يما ينبغسبق أن أشرت إشارة سريعة في الدرس األول إلى 

، سواء كانت واستعداداته ، ماهي صفاتهميزات الباحث الجيدش يء من التفصيل بعض القضايا، مبسنأخذ 

بها استعدادات بحثية عقلية أو استعدادات أخالقية، يجب أن يكون الباحث متميزا بعدد من الصفات ويتحلى 

 ينجح في بحثه بأفضل طريقة وأفضل شكل، وهذه الصفات تتميز بما يلي: لكي

ال ): البحث ملمارسة ون لدى الباحث الدافعية والرغبة واالستعداديك أن واالستعداد:الدافعية والرغبة  .1

( إلى املعلومات   يصل    كسول 
 
 كما قال الشاعر:  ،باحث

اَن يؤذيَك 
َ
ِّ  وبرد   الخريفِّ  بس  وي     املصيفِّ  حرُّ  إذا ك

 
 تا الش

ي زمانِّ  ن  س  ح   لهيَك وي   بِّ
 ـــفأخ  ع ـــالر 

 
  لمِّ ـــللع َك ذ

 
ي متى ق  ل لِّ

 
 
  فإن لم يكن لديك دافعية

 
  وال استعداد   وال مثابرة

 
  نجز  فمتى ت

َ
 .هذا البحث

لكل املشاق : ال شك أن البحث سواء كان ميدانيا أو مكتبيا يعني أن  لتحم أن يكون عند الباحث التحمل: .2

 ،ويحاول أن يستقص ي ،ويعمل به ويسأل ،ويشتغل في البحث ويفكر به ،يكون لإلنسان جلسات طويلة

، إلى سفرمنه ادر البحث، قد يحتاج مصاملكتبات و إلى و  ،ويحاول أن يكون عنده نوع من الذهاب إلى العلماء

 أو تخفف ،النومساعات أو قلة في 
ً
من كثير من األمور على حساب الرفاهية وعلى حساب الراحة ، فالبد  ا

إذا لم توجد  الدافعية والرغبة،للباحث أن يكون عنده نوع من املثابرة والجلد والصبر، وهذه وقودها 

أي ش يء في سبيل الوصول إلى املعلومة، لكن الشخص الذي يرى  يتحمل الاإلنسان  الدافعية والرغبة فإن

 عَ و  أن عنده َج 
ً
 َم هَ أو نَ  ة

َ
أو حاجه إلى أن يصل إلى معلومة معينة أو يتحقق منها فتجد أنه يثابر لكي يصل  ا

 إليها.

يتكلم بصيغة املتعالي وال ، بعيدا عن الغرور واالعتداد بالذات، فال أن يكون الباحث متواضعا التواضع: .3

التواضع، فيجب أن يكون عند اإلنسان نوع من  ...."  من بحث نجدلم " و "  صلناو قد " و " نحنيقول "

فال  حقها،" فيقلل من جهده دون أن يبخس نفسه بحسب جهدييعترف لآلخرين بفضلهم، ويقول "  وأن

 شيئا، لكن يكتفي بالتوسط. مذال لنفسه بحيث أنه لم يقدم يكون  واليكون متكبرا متعاليا ، 
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 ،ألن الباحث الذي ال يركز أو عنده تشتت   جدا،وهذه مهمة  :عقليالستعداد اال و  وقوة املالحظة التركيز  .4

لى ماذا وإ ،ونسيان الخطوات التي فعلها ،أو عنده نسيان ال بد أن يؤدي هذا به إلى التخبط في أشياء كثيرة

 يكون عنده قوة مالحظة وقوة تركيز.بد أن  ، فالوصل وأين انتهت املعلومة

، فقد يكون عند اإلنسان عقلية القدرة على إنجاز العمل: .5
ً
عنده قدرة و  ،ةديج فال يكون الباحث مسوفا

عنده كل ش يء لكنه مسوف، وبالتالي تجد أن هذا يفسر لنا ملاذا أن كثير من و عنده استعداد، و  ،تحليلية

اذ مساعد أو أستاذ مشارك ال يترقى في مجال البحث الذين أخذوا الدرجات العليا سواء كان في درجة أست

 العلمي ألنه كسول ال يريد أن يواصل.

 وصفيا ألنه ليس من أهل العلم. وال ذاتيا،ليس أن يكون كالم الباحث  املوضوعية: .6

 القدرة على اإلبداع واالبتكار. .7
 

   قادم.وإلى لقاء في درس ، هذا وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 
 خلدون األتاس ي عمل تفريغ املحاضرات: قام بتفريغ هذه املحاضرة ومراجعتها من فريق

 يشو رئيفة در  اإلخراج النهائي: و  ،الصياغةوإعادة ضبط و ، والتدقيقاملراجعة و اإلشراف العام على فريق العمل، 
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 سادسةاملحاضرة ال
 

وعلى بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العاملين، والصالة والسالم على نبينا محمد أشرف الخلق أجمعين 

 في الدرس 
ً
آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها األحبة الطالب نرحب بكم مجددا

السادس من دروس مناهج البحث العلمي ضمن دروس برنامج السعدي املستوى األول الذي تقدمه أكاديمية 

 تفسير للدراسات القرآنية. اليوم سيكون حديثنا عن:
 

 ات وطرق الحصول عليهامصادر املعلوم

مما ال شك فيه أن املعلومات هي زاد الباحث، فالباحث بدون معلومات وبدون معارف، الحقيقة يكون كمن يدخل 

مل وطموح إلى أن يصل الهيجا بال سالح، وسالح الباحث هو املعرفة بعد الصبر والحلم والجهد والجلد والعيش بأ

ة في مصادر، فكما أن املاء له موارده، والزاد له مظانه وأماكنه، كذلك ولكن هذه املعلومات موجود إلى مبتغاه.

 موجودة في مصادرها املعروفة. ومنذ خلق هللا سبحانه وتعالى 
ً
املعلومة التي هي زاد الباحث وهي وقوده، أيضا

فيده من خالل مداخل الفكر عليه وهي الحواس
 
، ال يستغني اإلنسان وهو ال يستغنى عن املعلومات، أي معلومة ت

 في شتى مجاالت حياته ونشاطاته عن معلومة. فأنت إذا أردت أن تذهب إلى مكان ما، البد أن تبحث عن معلومة

: ما هو الطريق املوصل له، كيف تصل إليه، ما هو الطريق األسهل، هل توجد محطات وقود على هذا توصلك إليه

أنت ال تأكل هكذا؛ بل تسأل ما هي مكونات فحتى ما تتناوله من زاد الطريق،....إلخ. املعلومات ال بد منها في كل ش يء، 

هذا الغذاء، هل هي حالل، هل هي حرام، هل فيها سعرات حرارية، هل هي تتفق مع جسدك، هل تؤدي إلى حساسية 

تاريخية  أو التهابات، إلى آخره. فاإلنسان ال يستغني عن الحصول على املعلومات في حياته العامة. وفيما يلي ملحة

 عن تطور مصادر املعلومات.
 

 تطور مصادر املعلومات

مصادر تطور املعلومات متكئة ومعتمدة على أن هللا سبحانه وتعالى خلق االنسان وهو في حاجة، وفي جوعة. هناك 

جوعة جسدية وهي الحاجة الى األكل والشرب والتنفس، وهناك جوعة فكرية وهي الحاجة إلى املعرفة التي ال 

غني عنها اإلنسان. ومنافذ املعرفة لدى اإلنسان كثيرة تبدأ بـطرق املشاهدة البصرية، أو السماع، أو التخيل يست

بالتفكير، أو األحالم، أو أي وسائل أخرى مساعدة من خالل هذه الحواس سواء حاسة الشم أو حاسة اللمس، 

وتقصيه، أو من خالل احتكاكه باآلخرين كانت وبالتالي هذه املعلومات التي يحصل عليها اإلنسان من خالل بحثه 

هي السبب والعنصر الفاعل بعد هللا عز وجل في تطور الحضارات اإلنسانية في جميع إنجازات فروعها. فلو اكتفت 

كل حضارة بما لديها من معلومات ولم تضف ما لدى الحضارات التي سلفتها بما لديها من معلومات، لتوقفت 

ضارات، ولكن الحضارات هي كل  تراكمي، مركب  تراكمي، كل  يأتي ويضيف إليه، فكذلك هذه املعرفة ولتوقفت الح
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 املعلومات كانت عنصر 
ً
  ا

ً
واملعرفة هي القوة كما قال بعض الفالسفة والعلماء أن املعرفة هي القوة، فمن  .فاعال

حياة سواء كانت هذه العلوم يملك املعرفة يملك القوة. في جميع مجاالت اإلنسان، جميع مجاالت تطور هذه ال

تطبيقية، أو كانت علوم نظرية، أو علوم إنسانية، وحتى في الفنون األخرى في مختلف أنواعها، هي ال يستغني فيها 

 االنسان عن وجود املعرفة التي هي زاده ووقوده.

خدم الطين في  .فلذلك اإلنسان منذ بداياته األولى استخدم مكونات البيئة العادية في التوثيق والتدوين  است 
ً
فمثال

في مصر في عصر الفراعنة،  تاستخدم ،لفائف البردي، وهو نوع من الورق توادي الرافدين، واستخدم

واستخدم الرق والجلود في أواسط آسيا، وفي اليونان كذلك، أما في الهند فقد استخدموا بعض األشجار، ونحن 

 أنه ملا كتب القرآن في عهد النبي 
ً
 على الرقاع وعلى العظام وعلى الحجارة وأنواع أخرى  ملسو هيلع هللا ىلصنعلم أيضا

ً
كان مكتوبا

 الرسوم الهيروغليفية كانت ترسم على 
ً
متعددة. وبالتالي نجد أن اإلنسان يكتب ما يراه ويكتب ما يسمعه، وأحيانا

 الكهوف والجبال.

، لقرن األول امليالديالصينيون هم أول من بدأ باستخدام الورق كوسيلة للكتابة والتوثيق وكان ذلك في ا

 الفرشاة للتسجيل والكتابة على الورق. ثم انتقلت هذه الوسيلة إلى أسبانيا على يد العرب سنة 
ً
واستخدموا أيضا

عرف الكتابة وصناعة الورق في أمريكا وفي أوروبا إال في نهاية القرن السابع 1150
 
م يعني في بداية القرن الثاني. ولم ت

فسر لنا قضية الفارق الزمنى في تاريخ الحضارة بين الحضارة اإلسالمية وبين ما توصل إليه عشر امليالدي. وهذا ي

 في بالد الرافدين من استخدام الوسائل البدائية من 
ً
رف أيضا الصينيون، وبين ما توصل إليه اإلغريق، وبين ما ع 

في أوروبا وفي أمريكا التي برغم تأخرها إال أنها  الطين وغيره، وبين ما وصلنا إليه اآلن في الثورة املعلوماتية واملعرفية

 
ً
 التطوير والتطور في استخدامها. طبعا

ً
قفزت والسبب في ذلك هو استخدام التكنولوجيا والتقنية وأيضا

. -كما نعلم-الحضارات   لها نهوض  ولها ثبات  ولها نكوس 
 

 تصنيف مصادر املعلومات

فكما قلنا أن  ؟،هو: إلى أي قسم ممكن أن نصنف مصادر املعلوماتنأتي إلى عنصر آخر من عناصر هذا الدرس و 

موجودة األخرى املصادر كاملوارد، مورد املاء هو مصدر، تأتي وأنت عطشان فتشرب وترتوي منه، فكذلك املصادر 

 التصنيفات هو التصنيف املعتمد على الطريقةهذه ولذلك فمن أول  ولكنها يمكن أن تصنف إلى أنواع متعددة. 

املتبعة في إخراج املعلومات نفسها، يعني كيف أستطيع أن أحصل على املعلومة، كذلك املاء في البئر، فطريقتك 

أو تسحبه بالنزول إلى البئر ثم  ،أو تسحبه عن طريق دلو ،للحصول عليه من البئر تختلف، فقد تسحبه بمضخة

 
ً
ي نزلت البئر ومألت خفيها وسقت الكلب الذي يلهث. فهناك كما ورد في الحديث النبوي عن املرأة الت ،تعبئ إناًء معينا

مصادر إلخراج هذه املعلومة أو طرق إلخراج هذه املعلومة. وبالتالي نستطيع أن نقسم املصادر إلى ثالثة أقسام أو 

 ثالثة تصنيفات بناًء على مصادرها.
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 منشورةمصادر منشورة أو غير و التصنيف األول: مصادر مطبوعة أو غير مطبوعة، 

 هناك مصادر مطبوعة 
ً
 وهناك مصادرسواء كانت مكتوبة بطباعة آلية أو طباعة يدوية،  ،بمعنى أنها مكتوبة كتابة

 أن هذه املصادر قد تكون مصادر منشورة أو غير منشورة، يعني ممكن أن 
ً
غير مطبوعة. وممكن أن نقول أيضا

تحصل عليه من خالل الوصول إلى مصدره، من يكون هناك بحث مطبوع لكنه غير منشور، فكيف تحصل عليه؟ 

خالل الوصول إلى صاحبه الذي أخرجه بادئ ذي بدء. وبالتالي، فهناك مصادر مطبوعة ومصادر غير مطبوعة، 

 ومصادر منشورة ومصادر غير منشورة.

نحن املصادر. فإلى ثالثة أقسام باعتبار طبيعة املادة التي تشتمل عليها تلك املعلومات  مصادر كذلك يمكن تقسيم

وكيف أن  ،يتعلق باهتمام اإلنسان باملعرفة ملصادر املعلومات، وماذكرنا قضية التسلسل التاريخي و  بدأنا كالمنا

هذه املصادر تطورت عبر الزمن حتى وصلت إلى ما وصلت إليه من الطباعة االلكترونية والتطور املذهل إلى املسح 

ملعلومات التي تتنوع ما بين مصادر مطبوعة ومصادر غير مطبوعة، تصنيف مصادر ا ذكرنا موضوعالضوئي، ثم 

 ومصادر منشورة ومصادر غير منشورة. وعليه فالتصنيف الثاني هو:
 

 لطبيعة املادة ذاتها املشتمل عليه املصدر
 
 التصنيف الثاني: هو التصنيف وفقا

 املواد ذاتها املشتمل عليها املصدر قد تكون: 

أو كانت من ، بمعنى أن أول من كتبها هو هذا الشخص، سواء كانت مخطوطة Primary Sourceمصدر أولي  .1

 ثال البئرمل . ونعودوبالتالي فهي تعتبر مصدر أولي ، أول ما نشر فكانت ة هذا الشخص نفسه،طباعكتابة و 

فهذا  تأتي إلى البئر وتشرب منه مباشرة، أو تأتي إلى مصب أو مسار يخرج من البئر نفسه، فنقول: أنك قد

ضعت  املصب األول هو املصدر األصلي األولي، املصدر الذي يحتوي على املعلومة كمادة  خام أساسية أولية و 

 أو كتبت في هذا املجال.

، بمعنى يأتي شخص فينقل عن هذا املصدر وتأتي أنت فتنقل عن هذا  Secondary Sourceمصدر ثانوي  .2

وهناك شخص أخذ منه املعلومة، ثم أنت جئت فأخذت  املصدر الذي نقل عن املصدر. فهناك مصدر أولي

 .من هذا الشخص ولم تأخذ من املصدر األساس ي األولي

 ، بمعنى شخص ينقل عن شخص نقل عن شخص.مصدر فوق الثانوي  .3
 

هذا التنوع في مصدر املعلومة يعطينا أساس بأن املعلومة قد تكون من مصدرها األساس ي األولي، وقد تكون من 

انوي، وقد تكون من مصدرها الثالث الذي هو نقل عن الشخص الذي نقل عن املصدر. وكلما تباعدت مصدرها الث

املصادر كلما ضعفت املعلومة وكلما أصبح النقل أضعف، ملاذا؟ ألنها حينئذ تحتاج إلى تحقق، وتحتاج إلى بحث 

رواية بمثل ونشخص آخر.  وتوثيق. ومن هنا نجد أن الذي ينقل من املصدر األساس ي ليس كمثل من ينقل من

مباشرة هذا يعتبر مصدر أولي، ثم يأتي بعد ذلك من ملسو هيلع هللا ىلص الحديث أو رواية تفسير القرآن، فمن استمع إلى الرسول 
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يستمع من الصحابي أو من يستمع من التابعي، فكلما تباعدت املصادر احتاجت إلى تحقق، لكن املهم هو في قضية 

 في املصدر نفسه بحيث ال يكون قد أصابه تحريف أو اختزال.العدالة واملتانة والجدة واألصالة 
 

 مصادر املعلومات

 املكتبات ومراكز املعلومات         .1

 املعلومات التقنية اإللكترونية .2

 املؤتمرات والندوات  .3
  

 املكتبات ومراكز املعلومات

 املكتبات (أ)

 من أوعية املعرفة ومصادر امل
ً
علومات. وهذه املؤسسات التي تسمى املكتبة هي وعاء  أصيل ووعاء  مهم جدا

حفظ فيها املخطوطات، ويحفظ فيها الكتب التي 
 
باملكتبات التي بدأت في القديم بمكتبة دار الحكمة وغيرها كانت ت

 بخط أيديهم، ثم تطورت بعد ما تطورت عملية الطباعة على يد املخترع األملاني 
ً
يكتبها العلماء وينسخونها نسخا

وتطورت املعرفة وأصبح  ،في القرن الخامس عشر امليالديم( 1468 -م s GutenbergJohanne 1398جوتنبرج )

فيها نوع من الزخم املعرفي حتى أننا أصبحنا اآلن نتحدث عن قضية طوفان املعرفة. املهم هو أن املكتبات هي 

وكانت تسمى خزائن مؤسسات تختزن املصادر واألوعية وقد عرفت بمسميات متعددة، كانت تسمى بيوت الحكمة، 

الكتب، وكانت تسمى دور الكتب، وكانت تسمى دور املحفوظات، وكانت تسمى دور الوثائق، ولكن الغرض هو 

واحد، وهو حفظ املعرفة ذاتها بأن تصبح في أمان مصونة من أن يطولها التحريف أو التلف. فالكتب تعتبر أوعية 

 لوعاء.للمعرفة، واملكتبات هي أوعية للكتب، فهي وعاء ا

 بهذا التصنيف الذي نراه اآلن من األرشفة، ومن كتابة 
ً
لكن املكتبات في تاريخها القديم لم تكن مصنفة

الببليوجرافيا، وبتحديد الكلمات املفتاحية في الكتاب، وتصنيف الكتب وفهرستها بناء على دار النشر أو بناء على 

توى، أو بناء على العنوان، وهكذا. وبالتالي أصبح اآلن هناك نوع تاريخ النشر، أو بناء على الكاتب، أو بناء على املح

 من الثورة املعلوماتية التي سنتحدث عنها إن شاء هللا في حلقة الحقة.

إذن، املكتبات هي أوعية معلومات تخزن في مكان واحد، وكانت تخزن دون تصنيف أو فهرسة، ثم بدأت الفهرسة 

امس عشر امليالدي نتيجة اختراع الطباعة. والطباعة، والتي كما قلنا قبل بعد ذلك بدون وثائق بعد القرن الخ

َعت بقضية فهرسة املكتبات وتصنيف  قليل كانت على يد جوتنبرج، قد َسر عت بقضية أرشفة املكتبات وَسر 

 للغاية، فقد كنت تأتي إلى مكتبة من ا
ً
ملكتبات محتوياتها فأصبح الحصول على املعلومة سهل بعد أن كان صعبا

وفيها آالف الكتب فكنت إذا أردت أن تبحث عن معلومة كنت كمن يبحث عن إبرة في كومة من القش، ولكن اآلن 
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أنت حينما تذهب إلى املكتبة ستجد مسؤول املكتبة يخبرك بمكان الكتاب فتأتي به مباشرة من دون أن تكلف 

 نفسك عناء البحث عن اإلبرة في كومة القش.

 ملا للمك
ً
تبة من أهمية كمصدر للمعلومات فقد تحولت إلى علم مستقل نجده في بعض الجامعات يطلق فنظرا

 يطلق عليه  "علم املكتبات"عليه 
ً
، وهذا يدلنا على أهمية درس هذا "علم املكتبات ومصادر املعلومات"وأحيانا

شياء كثيرة لعل من أهمها أنه اليوم باعتباره خطوة أساسية في قضية الحصول على املعرفة. وعلم املكتبات يهتم بأ

يتكلم عن مصادر املعلومات، ويتكلم عن مؤسسات املعلومات، فهناك فرق بين املصدر واملؤسسة، فاملصدر عبارة 

عن مكتبة أو عبارة عن تجمع أو مكان وضع فيه بعض الكتب، ولكن املؤسسات فهي أماكن كبرى قد تجتمع فيها 

 تاب معين.عدد من املصادر لتعطيك معلومة في ك

َرس  د  ، بمعنى كيف تستطيع أن تصنف هذه "عمليات املعلومات"بــــــ اآلن ما يسمى ثم تطور األمر وأصبح ي 

املعلومات وهذه الكتب، وكيف تستطيع أن تدخل إلى محتواها وتأخذ من كلماتها املفتاحية، وتضع لكل كتاب كارت 

، وما هي أهم العناصر، وحجم الكتاب لنقاط التي يبحثهاصغير يوضح لك ما في هذا الكتاب مثل: ما هي أهم ا

ابه لو هناك أكثر من مؤلف للكتاب. وهكذا نجد و دار نشره، و متى طبع، و الكتاب، وصفحات الكتاب،  ت 
 
كاتبه أو ك

 أن عمليات املعلومات أصبحت من اهتمامات علم املكتبات.

 من اهتمامات علم املكتبات ما يسمى 
ً
 خدمات مباشرة "ت املعلوماتخدما"ـــــ بأيضا

ً
 ، وذلكالتي قد تكون أحيانا

بأن تذهب للمكتبة ويساعدك مسؤول املكتبة في معرفة مكان الكتاب. وهناك خدمات غير مباشرة بأن تستعير 

ل عليك أنك استعرت هذا الكتاب ثم ترجعه بعد فترة كما في بعض الجامعات وحتى في بعض  َسج  الكتاب وي 

وغيرها وهي ما تعرف بخدمة إعارة الكتب. وهناك خدمة تبادل الكتب بأن تأتي بكتاب معك  املكتبات العامة

آخر. وهناك خدمة تداول الكتب، أو خدمة إهداء الكتب بأن يكون لديك كتب استنفذت غرضك  تستبدله بكتاب  

نفسها توفر لك وتؤمن لك  منها فتهديها للمكتبة. وهناك خدمة األونالين أو ما يسمى بخدمة االنترنت بأن املكتبة

تأخذها من خالل موقع املكتبة نفسها بما يكون فيها من مسح ضوئي  وأنتاألوعية أو مصادر املعرفة واملعلومات 

 لبعض الكتب. 

 عندنا 
ً
  "،إدارة املكتبات ومراكز املعلومات"  ما يسمى بـــــــمن محاور علم املكتبات أيضا

ً
 مستقال

ً
وهذا أصبح قسما

فاآلن بما أن املكتبة أصبحت كبيرة الحجم ومتعددة األغراض، بها ما هو سمعي، وما هو بصري، وبها قراءات بذاته. 

من كتب ورقية ووثائقية، فأصبحت تحتاج إلى إدارة وفريق عمل وليس شخص واحد يقوم بكل املهمات 

 في علم االو 
ً
 بذاته يدرس في علم اإلدارة وأيضا

ً
نبذة عن ملكتبات. هذا التطور يعطينا خدمات، وبالتالي أصبحت علما

 أهمية املكتبة باعتبارها مصدر من مصادر املعلومات.
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علم املكتبات هو العلم الذي يهدف إلى وضع املعلومات املناسبة بين يدي  ما هي املكتبة وما هو علم املكتبات؟

. سواء كانت االستفادة القصوى  املستفيد املناسب، في الوقت املناسب، بالقدر املناسب، وذلك ليستفيد منها

املعلومات في كتب، أو في وثائق، أو في مخطوطات، أو كانت مواد مسجلة سمعية أو بصرية، توضع هذه املعلومات 

َراق وذلك  بطريقة مناسبة، مصنفة، مفهرسة، محفوظة عن التلف والضياع، ومحفوظة من أن تقع في أيدي السُّ

املناسب، فليس كل مستفيد سيستفيد من كل خدمات املكتبة، فقد يأتي من أجل أن يستفيد منها املستفيد 

شخص ويستفيد من كتاب مطبوع، ويأتي شخص آخر يستفيد من مخطوطة أو وثيقة أو يستفيد من صورة أو 

مادة صوتية أو من مجلة علمية، وهكذا. واالستفادة هذه تكون بقدر مناسب يناسب الباحث ليتحقق له 

 .االستفادة القصوى 

واالستفادة القصوى هي أمر مهم، فأنت قد تستفيد استفادة هامشية ولكن في املكتبة إذا أنت عرفت مداخلها، 

وما تقدمه من خدمات، وما هي محتوياتها، وهل هي مكتبة متجددة تبحث عن الجديد من الكتب، هنا تستطيع أن 

أعتمد عليها ويكون لي فيها مكان، خلوة أخلو  تقول أن هذه املكتبة تروي غليلي كمصدر من املعلومات أستطيع أن

 فيها بأوراقي وأبحاثي.

 واملكتبات تنقسم من جهة أخرى إلى:

مكتبات عامة موجودة في األحياء واملدن الكبرى يأتيها كل الناس سواء كانوا طالب علم أو ال، وسواء كانت هذه   -1

 تب أو تتيح قراءة الكتب دون إعارتها.املكتبات العامة مكتبات تجارية تبيع الكتب أو تعير الك

 املكتبات الحكومية أو الخيرية والخاصة بجهات معينة كمكتبات الجامعات ومراكز البحوث واملعاهد.و  -2
 

 )ب( مراكز املعلومات

 مراكز املعلومات، فما هي مراكز املعلومات؟ العنصر األخير في هذه املحاضرة هو الحديث عن

  أصبحت مراكز املعلومات
ً
من روافد املعرفة ولها طريقة في معالجة املعرفة وحفظها واسترجاعها وتيسر بثها  رافدا

ونشرها وتيسر الحصول عليها واالستفادة منها باستخدام تقنية املعلومات الحديثة. فبعد نصف قرن من 

 من املعارف والكتب واملخطوطات و 
ً
األرشيف استخدام الطباعة أصبحت املكتبات تزخر بتراث ضخم جدا

فأصبحت عاجزة بطريقتها التقليدية )طاولة وكراس ي وأرفف( أن تؤدى الغرض املناسب في ظل ثورة وطوفان 

 املعلومات. فأصبح املستفيد يحتاج إلى الدقة والسرعة والسهولة، فظهرت فكرة إنشاء مراكز املعلومات.

نظيم املعرفة وفهرستها ليسهل الرجوع إليها مراكز املعلومات في الحقيقة هي أوعية الكترونية يتم من خاللها ت

 .باستخدام تقنية املعلومات الحديثة

 ما هي خصائص مراكز املعلومات:

 أنها تسهل الحصول على املعلومة من خالل البحث. .1
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 أنها شاملة لجميع املعارف، فجميع أنواع العلوم وشتى العلوم تجدها موجودة ومصنفة. .2

 لعناء عن طريق البحث على اإلنترنت أونالين.توفر على الباحث الجهد واأنها  .3

ولو كنت تبحث عن تخصص حتى توفر املحتوى الوعائي بدقة فتستطيع أن تأخذ املعلومة التي تريدها أنها  .4

 في مجال معين.
ً
 دقيق جدا

 من شراء الكتاب سواء اشتريته بنفسك أو عن طريق شخص وسيط  اقتناء الكتاب تكلفةتخفض أنها  .5
ً
بدال

 ه، أو أن تسافر للحصول على صورة ملخطوط معين، فضال عن تكلفة املخطوط األساس ي.يأتيك ب

 توفر وسائط بديلة تسهل علينا الحصول على املعلومات.أنها  .6
 

 هذا وهللا أعلم، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد. 

 
 رئيفة درويش قام بتفريغ هذه املحاضرة ومراجعتها من فريق عمل تفريغ املحاضرات:

 يشو رئيفة در  اإلخراج النهائي: و  ،الصياغةوإعادة ضبط و ، والتدقيقاملراجعة و اإلشراف العام على فريق العمل، 
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 املحاضرة السابعة
 

 وسالًما على نبيه املصطفى الهادي األمين، عليه أفضل 
ً
بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العاملين، وصالة

 به وآله ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين.الصالة وأتم التسليم، وعلى صح

الشيخ السعدي رحمه هللا، املستوى  برنامجأحبتي، مرحًبا بكم مرة أخرى في هذا الدرس، وهو الدرس السابع ضمن 

 األول، في مادة مناهج البحث، والذي تقدمه أكاديمية تفسير للدراسات القرآنية.

 .اليوم، هو امتداد للدرس املاض ي، الذي تحدثنا فيه عن مصادر املعلومات درسنا وهو الدرس السابع لهذا

ا كنا تحدثنا في البداية عن تاريخ البشرية فيما يتعلق باهتمامها بمصادر املعلومات، نأن -فقط للتذكير  -في الحقيقة 

جة للمعلومة كحاجته إلى اإلنسان ال يخلو أو ال يمكن أن ينفك عن الحاوأن وأن املعلومة قديمة قدم البشرية، 

ر  بها اإلنسان  ِّ
َسي  بتوفيق هللا تعالى حياته، الطعام والشراب، وكحاجته إلى األوكسجين، فكذلك املعلومة التي ي 

ثم تحدثنا بعد ذلك  .، سواء كانت هذه املعلومة تخصه أو تخص البيئة التي يعيش فيهااملعلومة اإلنسان يحتاج

تاريخ املكتبات، وأنواعها، وتحدثنا أيًضا عن : ملاذا فذكرنا ، املكتبات: وهمات، مصدرين من مصادر املعلوما عن

باعتبارها مصدر  مراكز املعلوماتثم بعد ذلك ثنينا بالحديث عن  .وكيف يمكن االستفادة منها ،املكتبات مفيدة

 مهم جًدا من مصادر املعلومات في ظل تفجر التقنية والتكنولوجيا في هذا العصر.
 

 Numerical Resourcesتقنية املعلومات : صدر الثالث من مصادر املعلوماتامل

ــ بتقنية املعلومات، وهو ما يسمى مصدر ثالث من مصادر املعلوماتنتحدث عن  اليوم ، أو ما يسمى بـــ

"Numerical resources"  ،ومعناه أن هذا املحتوى هو محتوى رقمي, 
ً
، وإنما هو عبارة عن محتوى ليس ورقيا

متوفر على الشبكة العنكبوتية، تستطيع أن تحصل عليه بعدد من املصادر و موجود على صفحات اإلنترنت، 

ألي ال غنى ، و الوقت والكلفةتوفر لإلنسان وتوفر للباحث و  مهمة جدا الحقيقةفي املصادر وهذه  .وبعدد من الطرق 

؛ ألنها اتتخدام التكنولوجيا وتقنية املعلومأن يأخذ حتى ولو دورة تدريبية في اس عنها، ويجب على الباحث باحث

ما لم يكن لديك السالح القوي في أن تكون باحثا، وإال فإنك سوف تغرق في ثنايا الطريق، أو فمهمة أيها األخوة، 

ستضيع في ثنايا الطريق، أو تغرق في لجة البحر أو في ضحضاحه، فال بد أن تكون في الحقيقة متضلًعا في استخدام 

 في الحصول على دورة فيما يتعلق بتقنية املعلومات أنوجيا وأن ال تستخسر على نفسك و التكنول
ً
تعرف ل تبذل ماال

وتقنية املعلومات  .الدخول على قواعد املعلوماتكيفية تعرف أساسيات استخدامه، و و  أساسيات الكمبيوتر

 ال تيهئ أو توفر لنا كًم  واقعفي ال على الشبكة العنكبوتية، هي املوجودةقواعد املعلومات البحث في طريقة و 
ً

ا هائال

واكتب كلمة معينة ستجد أنه خالل  -مسمياتذكر دون -اآلن ادخل إلى محركات البحث  .يتصور من البيانات

عشر ثوان أو خالل ثالثين ثانية يقول لك : تم البحث في أكثر من مليون أو عشرين مليون وثيقة، وتم الحصول 
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د  إليك هذه املعلومات ،على عشرين مليون ملف  .فهذا الكم الهائل في ضغطة زر في ثواني معدودة بلمح البصر يوجِّ

 وبجانب الحذر جانب االهتمام والحرص والتدرب عليه،بالحقيقة ش يء يحتاج إلى أن نتعامل معه بجانبين : هذا في 

ات محرفة وقد تكون محتويات قد تكون محتويات مسروقة وقد تكون محتوي ،أصيلة غيرألن تكون هذه املحتويات 

الواجب على طالب العلم  أن . واملهم هوغير أصيلة، وبالتالي هذه املعلومة أو هذا االحتراز يجب أن يكون موجودا

 والباحث أن يكون لديه معرفة بتقنية املعلومات.

تستخدم في علوم   التي، املقاييسلنا وتوفر  اإلحصائياتتوفر لنا التقنية من املمكن أن مصادر املعلومات 

  .معايير الجودة، أو مواصفات املنتجاتمثل ، املعاييرأيًضا لنا  توفر كمامتعددة، 
ً

 أن تشتري جهاًزا إذا أردتمثال

 وتريد أن تبحث عن مواصفاته
ً
سيعطيك عنه اسم هذا الجهاز، و كتب في محرك البحث فما عليك إال أن ت، معينا

 "feedback"يعطيك  أي راء بعض الناس ممن اشترى أو استخدم هذا الجهاز يعطيك آ ، وأحياًنا قدكثيرة معلومات

وبالتالي ستجد أنك في بحر متالطم من املعارف، أنت بذكائك وبفطنتك وبحرصك تستطيع أن تجد طريقك ، عليه

، املعلومات كمصدر من مصادر أيًضا توفر تقنية املعلوماتحتى تصل إلى املعلومة املفيدة. في ثنايا هذه املعلومات 

تفيد في قضية و تفيد في إدارة أعمال الشركات، التي ، إحصائيات التسوق توفر و ، اإلحصائيات السكانيةتوفر لنا 

ا تقنية املعلومات . اإلدارة عن بعد
ً
 من مصادر املعلوماتإذ

ً
 .مصدر مهم جدا

 

 يمكن أن نصنف مصادر املعلومات التقنية أو املعلومات اإللكترونية ؟ كيف

م بها في درس واحدعلومات اإللكترونية صعب جًدا امل
َ
ل بل تحتاج في الحقيقة إلى درس مستقل أو إلى أكثر من ؛ أن ي 

عن بعض القضايا التي تدلنا في عجالة دروس متعددة أو دورة مستقلة ليستفيد منها الطالب، ولكن سنتحدث 

 .وكيف يمكن تصنيفها على أهمية مصادر املعلومات اإللكترونية،

 يمكن أن نصنف املعلومات اإللكترونية إلى مصدرين تقريًبا :

 :  onlineما يسمى باألونالين وهو املصدر األول : هو مصدر مباشر  .1

وهي قواعد بيانات محلية أو إقليمية أو حتى عاملية متوفرة على الشبكة العنكبوتية مجرد ما تدخل إليها وتكتب 

  في مربع البحث
ً
أو أريد معلومات عن الشيخ اإلمام  ،أكاديمية تفسير للدراسات القرآنيةأريد معلومات عن  مثال

ستجد أنه يعطيك عدد من املواقع، عدد من الروابط، عدد  ،أو أريد معلومات عن مناهج البحث ،السعدي

، أو بالنظام الصوتي أو بنظام الصوت doc (documents)أو بنظام  pdfمن امللفات سواء كانت مكتوبة بنظام 

أو  ،نقاش اتأو جلس ،أو محتويات ندوات ،أو محتويات مؤتمر ،مجلة علميةقد تكون لصورة إلى آخره، أو وا

ا scanمخطوطات سحبت بالــ 
ً
هناك بحث أونالين مباشر، أنت مجرد ما تدخل على  ،ووضعت على اإلنترنت. إذ

بدون أو حتى ى املعلومة، تستطيع الحصول علومعرف لقواعد املعلومات  usernameموقع اإلنترنت وتملك 

username  مجرد ما تدخل فجهازك يدعم اإلنترنت ما دام بعضها مهيأة مجاًنا على الشبكة العنكبوتية، إذ أن 
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تستطيع أن تطلبها لتأتيك  كما تستطيع أن تحملها،و تبحث في املحرك، يعطيك املعلومات وأنت تراها مباشرة و 

صوتية أو تستطيع أن تحملها إذا كانت متاحة وليس لها حقوق  إذا كانت مادة على قرص ممغنط أو مادة

ا املصدر األول هو األونالين "املباشر".
ً
 ملكية أو حقوق تجارية. إذ

 املصدر الثاني : هو املصدر غير املباشر .2

بمعنى أن تدخل على قاعدة البيانات وتبحث عن معلومة معينة، يقول لك : هذه موجودة، موجودة عندنا 

 ع
ً

أو  "full text"، موجودة كـ  "dialogue"، أو موجودة على "medline"، أو موجودة على "CD ROM"لى مثال

"part of text" يعني نص كامل أو جزء من النص، ممكن فيها املختصر فقط، ممكن فيها املراجع. فأنت ،

 هذا املحتوى على سيدي روم 
ً

 flashلى فالش ميموري أو ع CD ROMتستطيع أن تقول : وهللا أنا أريد مثال

memory  ،ر لك
 
َوف ت 

َ
 أن يكون متاح لي بطريقة أو بأخرى، ف

ً
يوفره لك مصدر املعلومات هذا أو أو أريده مثال

شكال أو هذه التصنيفات من  ،تقنًيا بإرساله على البريد
َ
أو تذهب مباشرة إليهم وتستلمه، فالحقيقة هذه األ

ية املعلومات الحقيقة هي جًدا مهمة ألنها تفيدنا في قضية الحصول املراجع من املصادر، التي تستخدم تقن

 على املعلومات.

   Magnetic tapes شرطة املمغنطةمصدر األ املصدر الثالث : وهو  .3

وهي أصبحت اآلن قديمة في ظل التقدم التكنولوجي ووجود السعة التخزينية العالية جًدا من األشرطة ومن 

 إلى أن تستعينوالذاكرة املتنقلة فلم تعد بحاجة  flash memory ش امليموريوحتى من الفال   CDsدياتيالس

وغير  CDsديات يولكن قد يكون بعض الوثائق نسخت أو كتبت على س،  magnetic tapesباألشرطة املمغنطة 

 متاحة أونالين وغير موجودة كصور لها عن طريق املسح الضوئي وبالتالي هي تعطى لك على شكل س ي دي.
 

وكانت مكتبة الكونجرس األمريكي هي من  ،انتشر استخدام اإلنترنت واستخدام تقنية املعلومات انتشاًرا كبيًرا جًدا

توفر  m a r c، وأصبحت تعطي مارك أو األشرطة املمغنطةخدمات ،املكتبات الرائدة في توفير مثل هذه الخدمات 

اشتراك، سواء  تقوم بعملثة بين وقت وآخر، تستطيع أن فيها فهارس موحدة توزعها على املشتركين، وأيًضا محد  

بعض الجامعات توفر لك الدخول على مكتبة الكونجرس أو  . كما أنكان اشتراك كامل برسوم أو اشتراك جزئي

  "username"على مصادر املعلومات مع إعطاء 
ً
، ألن هذه خدمة مجانية تقدم للباحثين وطالب العلم، ولكن مجانا

غير طالب العلم أحياًنا لهم أسلوب تجاري فيكون هناك مبالغ مدفوعة ألن هذه املكتبات الحقيقة بعض الناس 

َسير أعمالها وتحفظ نفسها وأيًضا تعطي األموال واملرتبات 
 
هي في الغالب خيرية أو وقفية، وبالتالي من أجل أن ت

مصدر وبالتالي تستخدم أحياًنا الرسوم الرمزية على للعاملين فيها ومرتاديها أو للذين يعملون فيها ال بد أن يكون لها 

املكتبات بتفريغ ما تحتاجه هذه تقوم  .توفير بعض خدماتها أونالين أو حتى مباشرة من أجل أن تكون متاحة للناس

أو أي مكتبة أخرى لديها حاسبات ضخمة سعتها التخزينية  مثال على حاسبات، يعني مكتبة الكونجرس األمريكي
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 الكتب الجديدة ويأتون إلى املخطوطات ويضعون لها نظام سكاناكبيرة جد
ً

أو نسخ   scan، وبالتالي يأتون إلى مثال

 عالي أو تصويري وتوضع على حاسبات هذه املكتبة لكي تكون متوفرة بشكل مالئم لحاجة املستفيدين.
 

ما يسمى باملالتيميديا وهو ، تاملعلوما صادرممن  كمصدراملواد السمعية والبصرية ثم بعد ذلك تطورت ودخلت 

multimedia  .ثم تطورنا إلى قضية  ،كنا نتحدث عن املخطوطات القديمة واملكتوبة على الرقاع وعلى الجلود

 وصل التطور الكتب مسًحا ضوئيا، اآلن مسح ثم تطورنا إلى قضية توفير األقراص املمغنطة، و  ،الطباعة والكتب

أن تكون عندنا مادة ولكنها تشتمل على الصوت وعلى الصورة وبالتالي تعطيك فرصة وهي إلى ما يسمى باملالتيميديا، 

بأن تتعامل مع املصدر أو مع املحتوى بطريقة تفاعلية وتأخذ ما يفيدك من استخدام التقنية وتستطيع أن 

ضع لك أن تقص ما تريده وتضيف ما تريده وتمعينة تم تصميمها فتتيح لك خاصية تمكنك من تستخدم برامج 

 قد تجد مادة صوتية ) .أو العرض بأن تضيف إليها أشياء معينة مشوقة أيًضا معززة presentationما يسمى بـــ 
ً

مثال

تعزز قضية الرواية باملشافهة وأن فالن نقل عن فالن ولكن فالن أخذها وزاد فيها، فد تكون املادة موجودة أصيلة، 

وقد تجد فيها  ا صحيحة كما هي مائة باملائة وليس هناك فيها تحريففالن عن فالن، عندما تستمع إليها تجد أنه

 ( . تحريف من مصدر آخر

وجود هذه املادة املالتيميديا سواء كانت ناطقة أو صامتة يعطي فرصة للباحث أن نستطيع أن نقول أن وبالتالي 

يعزز من جمالية البحث و ه، مصدر تقني يستخدمه في بحثه وبالتالي يعزز من مصداقيت ،يكون لديه مصدر جديد

ِّ ضَ يعزز أيًضا من أهمية هذا البحث بأن صاحبه استفرغ فيه جهده حتى أنه وصل إلى أنه ي  و 
ن بحثه مواد صوتية م 

لذلك نحن يجب أن نتحول من أنماط مصادر  ومواد بصرية مواد مشاهدة من أجل أن تعزز هذه املعلومات.

  يثة.التقليدية إلى مصادر تقنية حد املعلومات

 جهاز الكمبيوتر الخاص بك يعني اآلن في  كيف ذلك؟ .املعلومات من مصادر قد تكون أنت في املستقبل مصدر

ِّ َح فت   ،مما ال نهاية له أو أكثرأربعة تيرا أو اثنين تيرا بسعة تخزينية تستطيع أن تضيف إليه كارت ذاكرة خارجية 
ل م 

  ،عليه كتب
 
ِّ َح ت

  ،ل عليه مصادر موسوعاتم 
 
ِّ َح ت

 ، عليه مخطوطات لم 
 
ِّ َح ت

بالتالي  ،تخزن فيهأن عليه كل ما تريد  لم 

ل وهي امليزة هي فهذه  .أنت في املستقبل قد تكون أنت مصدر معلومة وقد تتيح هذه املعلومة لآلخرين بِّ
أن املستق 

ل، وهنا  الحقيقة ليست حكًرا قضية تبادل املعلومات واملعرفة هي في يمكننا أن نقول أن أحياًنا قد يكون هو املرسِّ

 .ما لم يكن فيها اختراق للحقوق الفكرية لآلخرين على أحد بعينه بل هي متاحة للجميع من أجل أن يستفيدوا منها

ل أي بِّ
لاملقد يكون أيًضا أنت فإنك  للمعلومة، عندما تكون أنت مستق  في املستقبل  ربماأيًضا  لهذه املعلومة. رسِّ

 فأنت تخدم األجهزة، الورق ونصير نس استخدامنتهي ي
ً

الكفي املحمول أو جهازك  لتجهازك التابتستخدم اآلن مثال

 وهناك، املعلومات التي تريدها تستطيع أن تخزن و على مواقع املعلومات منه وتدخل  smart phoneالهاتف الذكي 

عضها إلى مائة برامج اآلن على الشبكة العنكبوتية تستطيع أن تعطيك مساحة تخزينية إلى خمسين جيجا بل ب



 املحاضراتتفريغ إعداد: فريق عمل     تفريغ محاضرات مادة "مناهج البحث العلمي ومصادره" 

 

 - 49 -  
 

جيجا فتضع فيها أنت الكتب والبحوث وأوراق العمل وأيًضا منتجات املؤتمرات والندوات تضعها عليها لكي تكون 

 مصدًرا لك في املستقبل.
 

  منافذ الحصول على املعلومات باستخدام التقنية والتكنولوجيا

 أساسية :مكن الحصول عليها من أكثر من منفذ ولكن هناك خمسة منافذ من امل

وهذا يسمى باالشتراك  ،كما قلنا قبل قليل ،املنفذ األول : هو أن تتصل مباشرة أونالين بقاعدة البيانات .1

رمز للدخول، فتدخل على هذه  وأكلمة سر معرف و ، أو password و usernameاملباشر، أنت تضع لك 

 
 
ِّ َح القاعدة فتشاهد أو ت

 صدر.املا رأيته من م downloadتخزن و ل م 

أحياًنا تتيح لك بعض املكتبات أو  ،ملنفذ الثاني : هو شراء حق اإلفادة أو االستفادة من الخط املباشرا .2

 "Springer"مثل ، أحياًنا قد تكون بمبالغ معينةو ، امباشرة مجانً  حق اإلفادة واالستفادةبعض قواعد البيانات 

قواعد بيانات كبيرة جًدا وكثيرة وأكثر من أن  Kافي أمريكفي بريطانيا واملوجودة في أملانيا و "Sage"وغيرها و 

خدمات هذه  استخدامك تتيح لتستطيع أن تدخل عليها وتدفع رسم معين رمزي و ل ،نحصيها في هذه العجالة

بطريق جزئي أو بطريق كامل إما مؤقًتا أو ملدة سنة أو سنتين كما ينص عليه نظام  -قاعدة البيانات  -القاعدة 

 اعدة البيانات.ق -هذه القاعدة 

، بعض شبكات اإلنترنت أو املنفذ الثالث : هو االشتراك من خالل الشبكات املحلية واإلقليمية والدولية .3

وبالتالي هم يؤمنون لك خدمة الحصول على املعلومات بما  ،بعض الجامعات تتيح لك أن تشترك من خاللهم

 . اأن تدخل إليه تستطيعفأنك عضو في هذه الشبكات أو عضو في هذه املؤسسات 

 Information ، أو تجار املعلومات ما يسمى بـ "املنفذ الرابع : االشتراك من خالل وسطاء املعلومات .4

Brokers هؤالء تجار، كما أن هناك تجارة بالغذاء وتجارة باملالبس، هناك أناس يتاجرون باملعلومات "

يوفروها لك، وليس لكي يخترقوا حقوق الطبع  وبالبحوث ويتاجرون أيًضا بالكتب، ولكن يتاجرون فيها لكي

لآلخرين، ولكن هو يقول أنا أخذت حقوق الطبع وهذه متاحة على موقعي أو على الشبكة العنكبوتية تستطيع 

أن تأخذها ولكن من خالل اشتراك، ليس مباشر بقاعدة املعلومات ولكن أشخاص متعاونين مع قاعدة 

 غير مباشر ولكن من خالل وسيط.  املعلومات نفسها، وبالتالي هي منفذ

" هذه املصادر هي  Resource Sharing Networkما يسمى بــ " االشتراك في شبكات تعاونيةهناك أيًضا  .5

مجموعة من الناس ال يستطيع الواحد منهم أن يتحمل رسوم االشتراك لكي يدخل إلى قاعدة البيانات أو لكي 

مع فالن وفالن ومع الشبكة الفالنية أو  شتركقول : وهللا أنا سوف أيكون هو مصدر للمعلومات وبالتالي هو ي

شبكة تعاونية من أجل الحصول على مصدر أو تقنية املعلومات من قاعدة البيانات هذه، فيدخل ويشترك 

 معهم وبالتالي هم يوفرون له هذه املعلومات.
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 فوائد استخدام تقنية املعلومات 

 ها:منو ، ام تقنية املعلوماتالستخدهناك فوائد كثيرة جًدا 

أمام  ،من املعلومات، الذي لو جلست لكي تتأمل فيه ستجد أنك أمام سيل جارف انطاق واسع جًد  أنها تتيح  -

طوفان جارف من املعلومات تستطيع أن تجد لك مركًبا لكي تعبره. ما لم يكن الباحث حصيًفا ذكًيا أريًبا أملعًيا 

في لجة هذا البحر املعلوماتي الواسع العميق، وبالتالي هي تعطيك نطاق عريض  صبوًرا وإال فإنه لن يجد طريقه

 من املعلومات املتنوعة املختلفة، بل أحياًنا املتخصصة، أو أكثر من ذلك.

من فوائدها أنها تخفض التكلفة املادية في الحصول على الكتاب أو على الوثيقة، أنت قد تذهب إلى أي مكتبة  -

يوفرها  أو تكاليف شحن الكتاب ملقرك وهكذا، كل هذه تكاليف هعناء السفر وتكاليف تتحملوقد من املكتبات 

 مباشرة دون عناء.  اهمن تستطيع أن تأخذفالدخول على اإلنترنت، على تقنية املعلومات،  عليك

تبات املكف الذي يستوعب كل هذا الكم من الكتب، أيًضا استطاعت تقنية املعلومات أن تحل مشكلة املكان -

اآلن مهما كان حجمها لن تستطيع أن تستوعب ماليين الكتب التي تطبع يوميا، ولكن وجود السعة التخزينية 

في اإلنترنت باستخدام تقنية املعلومات أتاح لنا أن ندخل على مئات املاليين من الكتب بضغطة زر واحدة، 

ذه الكتب وهذه املخطوطات وهذه املعلومات فسهل لنا الحصول عليها إلكترونيا، ووفر لنا الكم الهائل من ه

 بطريقة سهلة جًدا. 

هناك تنوع، هناك تفاعل وسرعة، أنت بمجرد ما تدخل على شبكة اإلنترنت أو تقنية املعلومات ثم تبحث عن  -

نوع من السرعة والتنوع  هناكمعلومة، يأتيك الرد مباشرة ثم تطلب يأتيك الوعاء اإللكتروني ثم تطبعه فبالتالي 

تأخذ الكتاب ثم تجلس متربًعا أو على ستفاعل، لكن في املكتبة  هناك كما أن ،والدقة في الحصول على املعلومة

كرس ي تتأمل الكتاب صفحة صفحة، تتأمل فهرسه، قد تقرأه قراءة سريعة قد تقرأه قراءة متأنية، قد تجد 

 ساعتين ثالث ساعات أربع ساعات أح
ً

 قد ياًنا أسبوع في هذا الكتاب ولكنفيه معلومة، قد يذهب وقتك مثال

كم  بمجرد أن تبحث عن كلمة مفتاحية معينة يعطيكعن طريق التقنية الحديثة  ولكن تجد فيه بغيتك، ال

 في أي سطر، كم مرة تكررت في هذه الوثيقة.  ،في أي صفحة ،في أي مكان ،أين وجدت :من املعلومات عنها مثل

د أن تكون عندك القدرة على استخدام التكنولوجيا والكمبيوتر والدخول السهولة في استخدام التقنية، بمجر  -

 على شبكات اإلنترنت فأنت في مجال واسع من املعلومات. 
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 األخير من مصادر املعلومات هو : الندوات واملؤتمرات الرابع و املصدر 

احثون للحصول على املعلومات، ا ينبغي أن يهتم بها الطالب والبالندوات واملؤتمرات فرصة سانحة ومهمة جًد  -

وذلك من خالل االلتقاء مع املتخصصين وأهل الفن الذين يهتمون ويتابعون كل جديد في مجال التخصص، 

 كت
ً

انتهت ولم يأت ش يء ينفيها أو و ، ولكن هذا الكتاب فيه معلومة عفى عليها الزمن ابايعني أنت قد تجد مثال

ر هذه الندوات تجد أناس مهتمون بالتجدد هم قد وضعوا بحوث من ينقدها أو يفندها، فبالتالي حينما تحض

 .أجل أن يقدموها لهذه الندوات أو لهذه املؤتمرات، ومن هنا يكون وجودك في هذه املؤتمرات مفيد

تعتبر فرصة مهمة والحصول عليها مطبوعة  تقدم في هذه الندوات واملؤتمرات أوراق العمل التي كما أن -

  ومفيدة للباحث.

رش العمل والجلسات واملناقشات الهامشية واملطارحات الهامشية املصاحبة ملثل هذه املؤتمرات والندوات و  -

أنها تعطيك فرصة لاللتقاء بأهل الخبرة والتخصص ومن لهم باع  :تهامن فائدفر من النواحي، يمهم جًدا في كث

لسبق في هذا املجال وهم طويل في مجال تخصصك، ففي كل تخصص تجد هناك أناس فاعلون لهم قصب ا

 هإنسان عند هناك كون ييعتبرون آباء فيه متمكنون، وبالتالي التقاؤك بهم يلقح أفكارك، يعدل ما لديك، قد 

 يجلس مع علماء أعلم منه يعرف حجمه الحقيقي في هذا املجال. فعندمامن التعالم و نوع من الغرور 

 املعلومات واالهتمامات في مجال التخصص.أيًضا تكون فرصة للوقوف على الجديد من املعارف و  -

ا أوراق العمل كما قلنا تعد مصدر غني جًدا للباحث، تزوده بأحدث ما كتب  -
ً
يضيفها عندما في التخصص و إذ

أن البحث الفالني قام به فالن وهو غير منشور أو نشر في شهر كذا في عام كذا أو في ويذكر ، هفي بحث الباحث

 متجدد.و كذا هذا معناه أنك إنسان في مجال تخصصك متنوع  العام املاض ي أو في ندوة

أيًضا حضور هذه الندوات الحقيقة يصقل الشخصية ويثري التجربة ويعطيك الثقة في أن تقدم نفسك  -

 لآلخرين من أجل أن تكون متمكًنا في هذا العلم.

لقاء في الدرس القادم إن شاء هللا هذا وهللا أعلم، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم، وإلى 

 تعالى.

 
 أحمد عبد الرحمن من فريق عمل تفريغ املحاضرات: مراجعتهاقام بتفريغ هذه املحاضرة و 

 يشو رئيفة در  اإلخراج النهائي: و  ،الصياغةوإعادة ضبط و ، والتدقيقاملراجعة و اإلشراف العام على فريق العمل، 
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 ثامنةاملحاضرة ال
 

من الرحيم، الحمد هلل رب العاملين، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، بسم هللا الرح

، وقد يستمر معنا إلى أنواع البحوثمرحًبا بكم أيها األخوة الطالب في هذا الدرس الذي سوف نتحدث فيه عن 

، وذلك ضمن مادة النظرية علميةال البحوثدرسين تقريبا، ندرس فيه اليوم  نوع من أنواع البحوث العلمية وهو 

 "مناهج البحث" التي تقدم للمستوى األول في برنامج السعدي، والذي تقدمه أكاديمية تفسير للدراسات القرآنية.

موضوعنا لهذا اليوم نرجو أن يكون مهما، وفي نفس الوقت يحتاج لنوع من التركيز فيما سنتحدث عنه؛ ألنه من 

البحوث، والحديث عن هذه األنواع، وخصائص كل نوع، وما هي الطريقة التي يمكن دون معرفة الفرق بين أنواع 

 أن يطبق بها كل نوع؛ وإال سيكون الباحث لديه نوع من الخلل فيما يتعلق بالبحث العلمي.
 

 البحوث العلمية النظرية

 : Theoretical Researchالبحث النظري أو ما يسمى بالبحث العلمي النظري 

عَنى باملشاكل اآلنية الحالية،  من  هو نوع -  البحوث ي 

 وهدفه األساس ي هو تطوير وتنمية املعرفة املتاحة في أي حقل من حقول العلم،  -

وأحياًنا يهدف إلى تحسين وتقوية فهمنا ملوضوع معين، حتى ولو لم يكن لهذا املوضوع تطبيق علمي. فلو أردنا  -

 خصائص السور املكي واملدني 
ً

، فال -ا أسلفنا في املثال السابق في بداية دراستنا لهذه املادةكم-أن نعرف مثال

يترتب على قضية املكي واملدني عمل معين، أن تعرف أن هذه السورة مكية أو مدنية قد ال يترتب عليها عمل، 

لكنها املعرفة العلمية، تستطيع أن تعرف خصائص كل نوع، بالتالي تستطيع أن تفسر في ظل فهمك لخصائص 

ي واملدني أن تفسر اآلية وأن تفسر القرآن وتربط بين اآليات ويفسر بعضها بعضا، ولكن ال يترتب عليها املك

تطبيق عملي. ومثال ذلك أيًضا دراسة تركيب الذرة، ودراسة تركيب ذاكرة اإلنسان، لو أعرف ذاكرتي مم 

 راسات.تتكون، ما الذي يفيدني بذلك؟ ليس هناك فائدة لذلك، وما شابه ذلك من الد

 ،Basic Research البحوث أساسية،هذه البحوث النظرية يطلق عليها أحياًنا مسمى  -

 ، بمعنى مجرد أو صافي،  Pure researchوتسمى أحياًنا بالبحوث املجردة   -

 هذه البحوث ال تهدف إلى تطبيق معين، وال تهدف إلى تجريب، وإنما تهدف إلى اختبار معرفة، واختبار حقائق، -

 ى إضافة علمية معرفية إلى معرفتنا الحالية، وتهدف إل -

صل إلى أحياًنا تهدف إلى اإلجابة على تساؤالت معينة، فقد يكو ن لدينا تساؤل وهذا التساؤل ال نستطيع أن ن -

 إال من خالل البحث،  له إجابة
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الدراسات النظرية  قد يتم تطبيق نتائج هذه الدراسة علمًيا وقد ال يتم ذلك ولكن الدافع منها فقط، الدافع من -

 هو الوصول للحقيقة وتطوير املفاهيم النظرية ألي علم من العلوم. ، Theoretical Researchأو الـ 
 

 تعريف البحوث العلمية النظرية

 هي عبارة عن نشاط علمي منظم يهدف إلى الوصول إلى حقائق وقوانين علمية ونظريات مختلفة.  -

ا اعتباطًيا، بما أنه عبارة عن عمليات منظمة أو  -
ً
نشاط علمي منظم، فبالتالي هو ليس كأي نشاط، وليس نشاط

وال يقوم على أساس قواعد وخطط؛ وإنما هو نشاط علمي منظم يهدف إلى الوصول إلى معرفة علمية معينة 

 قد يتم تطبيقها وقد ال يتم تطبيقها، وقد يهدف إلى الوصول إلى نظريات، 
 

 حوث تسهم في نمو املعرفة العلمية.هذه الب:  فائدة البحوث النظرية
 

معظم البحوث الحالية التي نراها ومع التطورات في التكنولوجيا والتقنية، هي كانت في بدايتها عبارة عن بحوث 

ثم مع الوقت تطورت حتى  ،Pure research، أو بحوث مجردة بحوث أساسية basic researchنظرية بسيطة جًدا 

  .ياتأصبحت ثابتة ثم أصبحت نظر 

يهدف إلى اختبار فرضيات، و هذا النوع من البحوث يهدف إلى الوصول إلى حقائق، و فبالتالي هذا النوع من املعرفة 

 ما. يهدف إلى الوصول إلى مفاهيم معينة في نظريةو 

عنى به. وهذا النوع من البحوث يعزز فهمنا  للمعرفة،
 
 يعزز فهمنا للعلم الذي نحن ن

 

  البحوث النظرية األساس الذي تقوم عليه

 هذه البحوث النظرية هو: أنها تضع إطار نظري للظواهر التي يراد دراستها.  تقوم عليه أهم أساس -

-  
ً

اجتماعية أو ظواهر نفسية، فال بد أن يكون لي إطار   أن أدرس ظواهر كونية أو ظواهرفلو أنا أردت مثال

أيًضا إذا كان هناك نماذج مثالية للبحوث أو لهذه  لدراسة هذه الظاهرة وأن أدرس عالقتها املباشرة باإلنسان،

وال أي مع ما أريد  ةمتطابق النماذجالظواهر أو لهذه النظريات أقارن بينها، أضع مقارنة بين إلى أي مدى هذه 

إلى  ،نتيجة حتى مضادة أو معضدة لأو  ،هل وصلت لنفس النتيجة أو لنتيجة مغايرةو ، ةغير متطابق مدى هي

 آخره. 

ا -
ً
ا يراد منه فانتهت فائدة البحث، و بمجرد الوصول إلى الفائدة هنا انتهت نتيجة البحث،  إذ

ً
تطبيق، الليس بحث

  .Applied Research, Applied Study  الـعكس البحوث التطبيقية أو ما يسمى بــبوهذا 
 

 
 
 ستخدم فيها البحوث العلمية النظريةما هي العلوم التي ت

، أنت علم التاريخولعل من أهم العلوم التي تستخدمه هي  ،خدم في كثير من العلومهذا النوع من البحوث يست -

 أن تأتي بأحداث تاريخية لكي تجرب عليها التجربة وتطبق عليها نوًعا من البحوث التجريبية، 
ً

ال تستطيع مثال
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في تاريخ شعب  بناء على التحقق مما نقل من الكتب واملشافهةو ولكنك تدرس بناء على التحقق من وثائق، 

معين أو دولة معينة أو بلد معين وبالتالي تستطيع أن تصل إلى نتائج تقول أن ما نسبته كذا أن هذه الدراسة 

ا من العلوم التي تستخدم هذا النوع من البحوث النظرية هي علم التاريخ
ً
  .وصلت إلى أهدافها املرسومة. إذ

 علم اللغات، و  -

 األدب، و   -

 الفلسفة، و  -

  األديانو  -
ً
 تستخدم هذا النوع من العلوم،  أيضا

إلى االختراع واالبتكار  في الحقيقة ليس الوصول ألن غرض الباحث   ؟ملاذا العلوم اإلنسانية بكافة أنواعها؛و  -

يصل إلى فهم طبيعة الظاهرة، وصف الظاهرة املراد دراستها، التنبؤ بما ستكون عليه في يريد أن بقدر ما 

تبرات، بعيًدا عن التجريب، بعيًدا عن التطبيق العلمي في امليدان، وإنما هو عبارة عن املستقبل بعيًدا عن املخ

 دراسة نظرية.
 

هذه األنواع من البحوث تعتمد على قاعدة مهمة جًدا من التأمل النظري، وأنت تبحث بين الكتب وتربط بين ما 

ده العالم الفالني أنت هنا تتأمل في األقوال ذكره فالن وما ذكره فالن وبين ما توصل إليه العالم الفالني وبين  ما فن 

ها، وتثبت املوثق منها والثابت منها تثبته وتستدل به، 
 
كباحث نظري تتأمل في األقوال، تربط بينها، تمحص شاذ

دور الباحث هنا دور تأملي قائم على االستدالل ومن هنا يكون . طراف املتشابهات وتبعد املختلفاتوتجمع أ

 . امحض افعلي ، يستدل استدالالاملحض الفعلي

ا جيدا، وملًما تقريبً 
ً
 بواسطةنشر ا بكل ما ومثل هذه البحوث صعبة جًدا ألنها تحتاج إلى أن يكون الباحث قارئ

السابقين واملعاصرين له، ويعرف إسهامات السابقين ويقف عليها، حتى ال يقول وهللا أنا وصلت إلى النتيجة الفالنية 

ثبت لدى املحققين ذوي العقول ما قد و  ،فالًنا قد وصل قبله، أو أنه يعارض ما أثبته فالن بالدقةثم نجد أن 

السليمة والفطرة أنه وصل إلى هذه النتيجة وال يمكن أن يعارضه أحد وسَرى وفشا اإلجماع على ذلك، فال يأتي 

 قبل أن تصدر في بحثك حكًما تدان به. طلعكان األولى بك أن تشخص يقول أنا وهللا لم أطلع على ما ذكره فالن، 

ل ما أسهم  ا البحوث النظرية تحتاج من الباحث أن يكون لديه طول نفس وصبر وجلد على القراءة ليقرأ كل أو ج 
ً
إذ

به السابقون واملعاصرون كذلك، كي يربط أطراف املوضوع ويحل مشاكله، ويدرك أيًضا الصعوبات التي تكتنفه، 

يها السابقون لكي يجتنبها، واإليجابيات لكي يعززها، ويجعل إطاره املرجعي النظري هو ما وصل والعثرات التي وقع ف

 إليه السالفون.

في مجال العلوم اإلنسانية واألديان والنظريات والعلوم النظرية  متفش ي ومنتشرالبحوث من هذا النوع  قلنا أن

 كعلم التاريخ واألدب والفلسفة والعلوم اإلنسانية.
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 :هو اآلتي : من أهم هذه الخطواتت البحث النظري خطوا

جدا، وأن تكون املشكلة واضحة ومحددة،  اينبغي أن يكون االختيار دقيق  :اختيار  موضوع البحث وعنوانه .1

ملكة في اختيار عنوان أو تحديد إطار البحث فإنك لن تستطيع أن تبحث شيئا،  دى الباحثوإذا لم يكن ل

ا و ر عنوان البحث، فالبد أن تتعلم كيف تختا
ً
كيف يمكن لهذا البحث أو لهذا العنوان أن يكون مستساغ

 ألن يبحث نظرًيا 
ً

ولك فبالتالي ال بد أن تختار عنوان املشكلة، أو عنوان البحث الذي تريد أن تبحثه . ومقبوال

 تستعين بمشرفك الذي كلفك بالبحث أو بنفسك أنت تسأل، أو يكون اختيارك عنوان بحثك مرت أن
ً
بطا

بزيارات ميدانية للمواطن، أو لقراءاتك التي أثارت عندك هذا التساؤل، وبالتالي تضع عنوان البحث على هذا 

 .األساس 

 اختيار العنوان يرتبط بجانبين أساسيين:و 

 عن اآليات التي تحدثت  -
ً

يرتبط بمدى تعبير املضمون عن البحث، يعني ما تقول وهللا أنا أريد أن أبحث مثال

يراث، ثم تبدأ بعد ذلك تتحدث عن آيات أخرى تتعلق بالطالق، ما دمت وضعت العنوان، فهذا عن امل

العنوان هو بمثابة الهادي الذي يسير مسار البحث من أجل أن يعطيك االتجاه املناسب في أن تبحث في 

في عرض املشكلة هذا اإلطار، فكلمات العنوان املفتاحية هي التي ستتكرر معك في ثنايا بحثك في املقدمة و

وفي األهداف والتساؤالت وفي الدراسات السابقة وحتى في تحليل النتائج، ما لم يكن لديك العنوان واضًحا 

ويكون هناك عالقة بين مضمون البحث، وإال فأنت كمن يكتب على صندوق من الصناديق تفاح ثم يبيع 

 برتقاال. فال بد أن يكون املضمون موافًقا ملا هو مكتوب.

ا باملكتوب  :جانب الثاني األساس ي فيما يتعلق باختيار العنوان هوال -
ً
 أو مرتبط

ً
أن يكون املضمون متصال

ألن أحيانا قد تكون بعض  ،أيًضا أن يخلو العنوان من األخطاء اللفظية واللغوية والنحوية خاصة .نفسه

تحرف مجال البحث إلى اتجاه و األخطاء مقبولة ولكن هناك أخطاء الحقيقة غير مقبولة؛ ألنها قد تصرف أ

 عنوان البحث في املجموعة الشمسية، فبدل ما يكتب املجموعة آخر
ً

، واألمثلة على ذلك كثيرة، مثال

الشمسية يكتب القرية الشمسية، هناك فرق بين املجموعة الشمسية كدراسات فلكية واألجرام 

الطاقة من الشمس...ومن الخطأ في السماوية، وبين القرية الشمسية التي تدرس قضية تتعلق بتوليد 

 
ً
ا  .كتابة عنوان البحث أن تنصب مرفوعا وترفع منصوبا

ً
من خطوات البحث الخطوة األولى  ، هذه هيإذ

، وأن يكون العنوان دقيًقا مطابًقا للمضمون خالًيا من األخطاء بكافة تحديد العنوان النظري وهي:

 وحاجتك إلى هذه املعرفة. أنواعها، وأن يكون تم اختياره بناء على رغبتك
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 للبحث اختيار املنهج املناسب .2

أن تختار املنهج الذي سوف تعد به كتابة هذا  من خطوات البحث النظري وهي: الخطوة الثانيةهذه هي 

البحث، فبعد اختيار املوضوع ترى ما هو املنهج املناسب ألن تطبق عليه دراستك حتى يسير بحثك في هذا 

 كتابة في البحث يتضمن ما يلي: منهج الو  االتجاه.

 اختيار موضوع البحث.   -

وما هي األسباب التي جعلتك تختار هذا املنهج  اخترته،وملاذا  هذا املنهجوضع املنهج بالتفصيل، أن تحدد  -

  .دون غيره

أن تختار املراجع واملصادر املتصلة بالبحث، وهناك مصادر أولية كما أسلفنا في الدرس املاض ي، وهناك  -

 يصادر ثانوية، وهناك مصادر تنقل عن املصادر الثانوية، فأنت تحدد ماذا تريد، ما هو الوعاء املعلوماتم

الذي تريد أن تستقي منه موضوعات بحثك، أحياًنا قد تبحث عنها في مخطوطات فتقول وهللا أنا بحثي 

 .في مجال هذا البحث سوف يعتمد على املخطوطات املوجودة في املكان الفالني، وسوف أضعها للتحقيق

الرجوع إلى املصادر األخرى وقراءتها، ال تكتفي فقط بما هو موجود لديك، ابحث في املكتبات ابحث في  -

  .األوعية األخرى املتعددة

الكتابة العلمية تختلف عن الكتابة األدبية وعن فأن تكتب في موضوع البحث كتابة منهجية أصيلة،  -

 إذالكتابة العلمية أال تضع كلمة إال وأنت تعنيها أو تقصدها، حتى ال تدان بها، في الكتابة التعبيرية. ينبغي 

بد أن تكون كتابتك في البحث كتابة علمية رصينة، عباراتك منتقاة بعناية، تدل على ما تريد أن تقدمه، ال 

حث إلى تفسير معنى تكون أيًضا معبرة عما تريد أن تقوله، وال تحتاج إلى تفسير، إذا احتاجت الكلمات في الب

بلغة غريبة مغرقة في الغرابة تستخدم فيها شوارد البحث ال يكتب أذلك أن هناك خلل في الصياغة، فينبغي 

الكلمات وغريب األلفاظ التي وردت في أيام الجاهلية وفي لغة العرب وال تستخدم أيًضا اللغة املبتذلة التي 

 فين، ال غالية في الغرابة وال مسفة في البساطة وفي السهولة.يفهمها عامة الناس، وإنما هي لغة وسط بين طر 
 

 القراءة في املراجع واملصادر حتى تجمع املادة العلمية .3

طبًعا املصادر واملراجع ذكرنا لها عدة طرق، قد تستعين  من خطوات البحث النظري. الخطوة الثالثةوهذه هي 

بين قوسين، أو تلخص ما قرأته بكلماتك أنت، أو تستنتج تأخذ جزء مما قرأته وتضعه و بها عن طريق االقتباس 

 ابن تيميةفمما قرأته أمًرا آخر 
ً

ي  أو تقول أنا من خالل قراءتي ملا كتبه فالن، ملا كتبه مثال ِّ
د   السُّ

ً
ملا كتبه مثال

 فليس من املستساغ أن تنقله كما هو بنصه،
ً

وإنما  في هذا املجال فهمت كذا وكذا، أو إذا كان الكالم طويال

ا 
ً
أيًضا له  التعليقوله مجال،  التلخيصوله مجال،  االقتباستلخص ما فهمته أو تعلق على ما قرأته. إذ

 له مجال آخر. االستنتاجمجال، و
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 الكتابة وتدوين املادة العلمية .4

قمت بالخطوات بعد أن ف .هي: الكتابة وتدوين املادة العلميةمن خطوات البحث النظري الخطوة الرابعة 

مكن من املبحث أيًضا هل هذا التختار العنوان ثم تمحصه من خالل هل هو عنوان مطابق و السابقة من أن 

تختار املنهج العلمي الذي سوف تبحث فيه، ثم بعد ذلك و دراسته، ثم تكتب عن املشكلة أو عن مجال البحث، 

ومن خالل زيارة مواقع اإلنترنت وما تبدأ في البحث في املراجع والقراءة في مصادر الكتب، من خالل املكتبات 

، وتكتبها كما قضية كتابة املادة العلميةيسمى بالتقنية والتكنولوجيا حتى تصل إلى ما تريد، بعد ذلك تأتي 

امللخص وما الذي وصلت إليه،  لنهايةبعد ذلك تكتب في او قلنا بالكتابة العلمية الصحيحة الرصينة املتزنة، 

استطعت أن تغطيها في مجال بحثك، وما هي املعرفة التي لم تغطها وملاذا لم تغطها،  وما هي املعرفة التي أنت

ماذا يمكن أن تقدم للباحثين املستقبلين الذين سوف يأتون في املستقبل، بماذا تريد أن تنصحهم أن يبحثوا، و 

عليها، بعد ذلك تكتب  ما هي العقبات التي واجهتك في بحثك، ما هي اإليجابيات، ما هي املصادر التي اعتمدت

املراجع، واملالحق التي توصلت من خاللها إلى بحثك أو توصلت إليها في بحثك. هذا ما يتعلق بقضية البحوث 

 النظرية.
 

 بين البحث العلمي النظري والبحث العلمي التطبيقيأوجه االختالف 

 ومنها: ،يختلف عن البحث العلمي التطبيقي من أوجه كثيرة النظري  العلمي البحث

يقوم على الوصف وعرض الحقائق وتحليلها وتفسيرها وتقويمها، وال يهدف إلى التجريب وال  البحث النظري  -

إلى إثبات الحقائق الكبرى، وإنما هو يصف ش يء معين، فاألسلوب الشائع فيه هو كأنه بحث أكاديمي، كأنك 

 لى آخره، هذه تسمى بحوث نظرية.تقرير، مقالة صحفية إ ، أومحاضرةأو  ،تكتب بحث أكاديمي، مقالة

فهو بحث موجه نحو هدف معين يريد أن يجيب على تساؤل، يريد أن يصل إلى حقيقة  البحث التطبيقيأما 

  .معينة تم تجربتها وتم التحقق منها في أرض الواقع

علماء من يجريها ال البحوث التطبيقيةبينما  ،يجريه العلماء من أجل الحصول على املعرفة البحث النظري  -

أجل حل املشكالت، مثال لو لدينا مشكلة في املرور مثال، في الزحام في املدينة، وال نستطيع أن نصل إلى أماكننا 

بسرعة والسرعة بطيئة تقلصت من مائة إلى أن أصحبت السرعة ثالثين أحيانا تقف تماما، فيأتي شخص 

ى بحث تجريبي؛ ألنه سوف يدرس الشوارع يقول أنا سأضع بحث تجريبي لحل هذه املشكلة، هذا بحث يسم

ويدرس أوقات الذروة متى واألوقات العادية متى، ما هي املشكلة، ما هي نقاط االحتقان والزحام أين، فيضع 

حلول معينة بناء على دراسة إحصائية ودراسة تجريبية لبعض الحلول التي تم تطبيقها في دول أخرى أو في 

هذا بحث يسمى بحث تطبيقي ألن املراد منه هو: حل املشكلة. أما البحث النظري أماكن أخرى في نفس الدولة، ف

 فهو يراد منه: فهم املشكلة، وتحليلها، وصفها، تعريف املشكلة، وبالتالي هذا هو الفرق.
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يعطي أفكار، أحيانا قد ال يكون لها  البحث النظري عادة يعطي مفاهيم ويثبت حلول، لكن  البحث التطبيقي -

 املسائل اليومية اإلدارية وإنما هي مجرد تنظير وبرهنة على أشياء معينة من خالل البحث النظري.عالقة ب

 يستقي معلوماته مباشرة من امليدان العملي، يأتي شخص فينزل امليدان ويجمع بيانات، البحث التطبيقي -

؟ فيأتي قبلون على سلعة أخرى  يقبل الناس على سلعة معينة؟ وملاذا يملاذا ال مثال أراد أن يحل إشكالية مثل

يسأل الناس ويستفسر ويضع السؤال املباشر ويأخذ اإلجابة و الباحث امليداني أو الباحث التطبيقي ويطبق، 

 البحث النظري في األمر ختلف يبينما  املباشرة ثم بعد ذلك يجمع البيانات، ثم يقول وهللا السبب هو كذا وكذا.

ملشكلة، وبالتالي فرضيات البحث النظري مبنية على مصادر متعددة ليست أنه ال نحل املشكلة وإنما نفسر ا

مبنية على الواقع، فحينما تريد أن تبحث بحثا تطبيقيا، فتقول مثال: إدمان املخدرات يؤدي إلى الطالق 

والتفكك األسري، هذه فرضية، صحيحة أو غير صحيحة ال بد أن نخضعها للتطبيق، وأرى مثال حاالت 

أرى ملاذا حصل الطالق، وهل هناك حاالت إدمان أو ليس هناك حاالت إدمان أو إلى آخره، لكن الطالق، و 

حينما تريد أن تبحث شيئا نظريا، وهو مثال أسباب الطالق، ال تحتاج أن تنزل للميدان، وإنما تأخذ إحصاءات 

من عندهم املعلومات ثم وبيانات من مصادر معينة من وزارة العدل أو من مكاتب الضمان واألنكحة، وتأخذ 

 تدرسها وتستنتج من ذلك أن سبب الطالق كذا... 
 

 أوجه التشابه بين البحث العلمي النظري والبحث العلمي التطبيقي

 ، ومنه:ا تشابه كبير مبينه، فتشابه بين البحوث التطبيقية والبحوث النظريةنقاط  هناك

 .املعرفة  كلها بحوث علمية، وبالتالي هي تهدف إلى الوصول إلى -

للوصول إلى التجربة  البحوث التطبيقيةخطوات أولية للوصول إلى ا قد تكون هي أحيانً  البحوث النظرية -

 في امليدان، 

فمعظم البحوث التطبيقية التي نتجت عنها نتائج تطبيقية هي كانت في بدايتها عبارة عن تنظير أو محاولة لحل  -

 ملشاكل، 

علمية ال بد أن تبدأ بالبحث النظري ثم بعد ذلك تبحث بالبحث وكذلك عندما تريد أن تطبق بحوث  -

 التطبيقي.
 

 بشكل عام، أن  مما سبقنستنتج **  
 
 :بحث من اتجاهينالظواهر واملشكالت مع اختالفها ت

االتجاه األول: البحوث النظرية، وهذه تحدثنا عنها في هذا اليوم، وقلنا الفرق وقلنا الخصائص وملاذا نحن  .1

نصل إلى إثبات معلومات سابقة، أو التحقق من معلومات  وقلنا أن السبب هو أن ،نظريا نبحث بحثا

سابقة، أو بناء نظريات جديدة، أو بناء مفاهيم جديدة؛ من أجل فهم ووصف ظاهرة معينة تكون محل 

 الدراسة.
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 .في الدرس القادم بإذن هللا تعالىه سوف نتحدث عنو  االتجاه الثاني: البحوث التطبيقية، .2

 هذا وهللا أعلم، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم.
 

 
 أحمد عبد الرحمن  من فريق عمل تفريغ املحاضرات:ومراجعتها قام بتفريغ هذه املحاضرة 

 رئيفة درويش واإلخراج النهائي:  ،الصياغةوإعادة وضبط ، املراجعة والتدقيقو اإلشراف العام على فريق العمل، 
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 تاسعةاملحاضرة ال
 

 الحمد هلل رب العاملين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  ،بسم هللا الرحمن الرحيم

 ،قدم ضمن برنامج السعدى رحمه هللامرحبا بكم أعزائي الطالب فى هذه الحلقة ضمن مادة مناهج البحث التى ت

 ت القرآنية. أكاديمية تفسير للدراساباملستوى األول 

تحدثنا و تكلمنا عن مصادر البيانات، ومصادر املعلومات، فقد   ة،السابقاملحاضرات نواصل ما تحدثنا عنه فى 

الشبكة  على هو متوفر وكيف نستفيد مماوعن االستفادة من اإلنترنت،  عن املؤتمرات، وعن املكتبات،

 . واع البحوث العلميةأناليوم نتكلم عن موضوع آخر جديد أال وهو و  العنكبوتية.

وما هو   ،هو العلم ماعن و  وعن معنى كلمة علمية، ،عن معنى كلمة بحوث هذه الدروسسبق أن تحدثنا فى بداية 

وعلى  وعلى املعلومات، كيف يمكن أن نحصل على البياناتو  ،وماهى أهمية البحث، وماهى أهداف البحث، البحث

الحقيقة أن البحث . املصادر التى نستطيع أن نستقى منها معلوماتناهى  وما ،التحقق أو التحقيق من املعلومات

ثنون الركب فى املكتبات ، ولوال الذين يبحثون ويكدون ويكدحون ويةر العلم ثم البحوث العلميهو الذي طو  

 نك تجد اآل ، حتى أتى أصبحت تفوق تصورناملا وصلنا إلى هذا الكم الهائل من املعرفة العلمية ال ،ويحققون 
ً
 ن كما

ستجد أن هناك مئات بل آالف الكتب التي ألفت  فى كل فن  ف يسمى بالطوفان املعرفي . هائال من املعلومات بل ما

 ما قد بد أن  ن لك الوكل فكرة تعِّ  فيه،
ً
ستجد أن السابق يفتح  وفي النهاية، بطريق أو بآخر. سبق إليهاتجد شخصا

 تى بعده .املجال لالحق ، والالحق يفتح املجال ملن يأ

طريقة علمية منظمة تهدف ي البحوث هأن فللتذكير نقول:  نتحدث اليوم عن أنواع البحوث العلميةوبما أننا 

له و وله أدوات  منهج  له أساليب ييعن ومعنى كلمة منهج علمى. إلى الوصول إلى املعرفة باستخدام منهج علمي

الظروف وهذه املكونات الستطعنا أن نصل إلى املعرفة  وإذا اتبعنا هذه الشروط وهذه، له ظروفو  له شروطو  طرق 

 العلمية.  
 

 الفرق بين املعرفة العلمية واملعرفة التعبيرية االعتباطية الفلسفية

الناس ألن بعض  نحن نفرق بينها وبين املعرفة التعبيرية االعتباطية الفلسفية؛ف عندما نقول املعرفة العلمية -

 
ً

يحتس ى كأسا من الشاى،أو كوبا من القهوة، ثم  ته أو واضعا قدما على قدم، قد يجلس متكئا على أريكمثال

ومن الحديث الذي  ، ويعطيك من التحليالت ومن التنظيروكذا يقول الذى أراه كذا و الذى يحدث  اآلن كذا

  ال نستطيع أن نستند إليه إلى علم  رصين.

أو تسنده إلى مقارنة، أو تسنده إلى  ،سنده إلى قياسالعلم الحقيقى هو الذي إما أن تسنده إلى دليل، أو تأما  -

 .ستنباط. ..وهكذا  كما سيأتى معنامالحظة، او تسنده إلى تجريب ،أو تسنده إلى بحث وتقص ى ،أو تسنده إلى ا
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الكالم و لكن الكالم التعبيرى ، ييهئ للوصول إلى الحقائقو   وهذا يسمى هو العلم الذى يقوم على أسس رصينة

 الكالم النظرى اليقوم له مقام.و االعتباطى 
 

 أنواع البحوث العلمية في املجمل أربعة أنواع

وأساليبها  أدواتهابشكل عام مهما اختلفت  العلميةأنواع البحوث أن العلماء املهتمون بمنهج البحث العلمى  يقول 

 اتفقوا ن بالبحث العلمىو املهتمما في هذا األمر. وإنوالحقيقة اليوجد إتفاق دقيق جدا بين العلماء . أربعة أنواع فهي

على أن هذه األنواع هى األنواع الثابتة التى اليمكن أن تتغير. ولذلك نحن نأخذ هذا الكالم على أنه وجهات نظر 

علماء، ولكن مما استقر عليه أو مما اتفق عليه  تقريبا علماء البحث العلمى،أو املهتمون بالبحث العلمى أن 

تخرج ال هذا اليعنى أن هناك بحوثا فإلى أربعة أنواع رئيسية. وعندما نقول أربعة أنواع  البحوث يمكن أن تقسم

هذا و  ولكن هذه بشكل عام على سبيل اإلجماع.. ألصناف األربعةهذه  ا عنها،البحوث قد تخرج عن هذه القواعد أو

عن تقريب لتصنيف املعلومات  إنما هو عبارة، و  2=  1+1الحقيقة ليس كما قلت هو سيفا قاطعا أو  فيالتصنيف 

 .يمكن أن تكون معرفة أو بحوثوالتي التى يمكن أن نبحثها 
 

 النوع األول :البحوث النظرية

الذى تنظر إليه أنت  النظري هو الش ئ ؟"نظرى "مامعنى كلمة نقول:  وحتى كلمة نظرية لو أردنا أن نتحدث عنها،

البحوث "أو مايسمى   أو تتأمل فى ش ئ ما، ،ل  فى مخطوطةرأ فى كتاب، أو تتأمبعينك املجردة  بمعنى أنك تق

أو فى أى  مكتبته الخاصة،في أو  ،هو أن يثنى ركبه ويعتكف فى مكتبةبمعنى أن ما يقوم  به الباحث هنا "، املكتبية

 
 
 مكان ويأتى معه بالكتب التى ك

 
يفتح يبحث و ف ،بحث فى هذه الكتببال، و يبدأ لفت فى مجال من املجاالتتبت أو أ

وكيف  وماهى حجة ذاك؟؟ وماهى حجة ذا  ومن عارضه؟؟ كيف عارضهو  ؟نوماذا رد عليه فال  ،فى املوضوع الفالنى

الباحث لم يخرج عن إطار و كل هذا  ..... وهل هناك اختالف؟؟ ك اتفاقاوهل هن يمكن أن نجمع بين الحجج؟

 لديه املراجع الكبرى،، و لديه البطاقاتو لكتب، لديه ا. وإنما هو يبحث فيما بين الكتب ،أو عن الكتاب املكتبة،

 .واملوسوعات، فهو يبحث فى مكتبته ،ويأخذ من هذا ويأخذ  من ذاك، وبالتالي يخرج لنا بكتاب لديه أمهات الكتب،و 

 ."البحوث النظرية"هذه تسمىو 

رون، هل هذا يعتبر ا كتب اآلخوأتأمل ماذ عما قاله اآلخرون، سأبحث إن كنت هل هذه البحوث مهمة؟والسؤال:  

عد ب  من ويحتاج شخص لديه من الحلم و  ويحتاج إلى صبر، ألنه يحتاج إلى مهارة، ملاذا؟ .هو بحث ،نعم ؟بحث

بل  ،من العمل الدؤوب ما يستطيع معه أن يفني عمرهلفهم و لديه من الصبر و من الجلد، و لديه من او  النظر،

. قد االكتاب بالنسبة إليه يعتبر مغنم أن الحصول علىتجد ين ذا النوع من الباحثهو  .جل عمره بين هذه الكتب

تعطه كتابا  إنما عندماو  ، و يزهد فيها ،تعطي أحدهم مئات الرياالت أو الدوالرات أو سمه ما شئت بأي عملة تريد

استهلك يبحث عنه وضله قديما وقد  وقد يكون . ألنه يجد فى هذا الكتاب بغيته ملاذا؟   ،يفرح به فرحا أيما فرح
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يأخذ النسخة الجديدة املحققة أو املحدثة أو املعدلة و  ،عنه،لكن ربما يجده نسخة قديمةوقته فى البحث 

 ."البحوث النظرية وهو "إذا هذا هو النوع األول …..وهكذا
 

 النوع الثانى : هو البحوث امليدانية

 يكتفى بجلوسه فى املكتبة، لى الواقع ، والالبحث امليدانى فى الحقيقة هو الذى يقوم على أساس أن الباحث ينزل إ

 الحقيقي الذي يبحث  فيه.  ان الكتب عن النزول إلى  امليدانيكتفى ببست ال ،وال يكتفى بالعيش بين الكتب
 

 : من البحوث أنواع أربعة والبحوث بنوعيها النظرية وامليدانية تشمل 
 

 البحوث الجامعية .1

 . ث امليدانيةالبحوث الجامعية هي أحد أنواع البحو  -

أو مشروع تخرج  ،املادة دراسة سواء كانت من ضمن، والبحوث الجامعية هى التى يقوم بها طلبة الجامعة -

 .يكلف به الطالب

 .أو سمها ما شئت ،قد يكون بحثا مختصرا قصيرا، أو فى مسألة دقيقة معينة، أو تحقيق  -

و لذلك تجد  أن كثيرا من  ،فة بأدوات البحثمطلوب من الطالب حتى يقيم على املادة أن يكون لديه املعر  -

يعطي فيها منهجيات البحث، فيعطى فيها الدورات أو  الجامعات تركز على تعليم الطالب أبجديات البحث ،أو

سمى بالبحوث ت هذه املعرفة حتى يصل فى النهاية إلى تحقيق ش ئ  معين. إذا هذه ما تطبيقمادة متكاملة ثم يبدأ 

  .الجامعية

ق ش ئ معين فى مجال قد تكون  متطلبات لتطبيو ن بحوث قصيرة ضمن مادة،  وقد تكون بحوث تخرج،قد تكو  -

ل العلمي، وهناك املجال وهناك املجا ،املجال الطبى  مثال هناك .أن املجاالت تختلف الدراسة نفسها

 أى مجال.  ، أووهناك مجال البحوث  اإلنسانية، ومجال اللغويات ،التفسيرى 

 لطالب على أن يصل إلى املعرفة،األنها تشكل أسلوب لتدريب  ينبغى أن تولى  إهتماما كبيراهذه البحوث  -

 .تشكل نواة املعرفة  تقريبا، فهي ومهارات البحث

أنها تعطى للطالب الفرصة ألن يبحث ويبتكر، وقد يضيف ، وقد يأتى بش ئ  جديد، وقد   ،األمر األهم من ذلك -

من العلماء الذين اخترعوا واكتشفوا وهم أمثلة ولنا فى ذلك  .م واألذهانيناقض شيئا استقرت عليه األفها

 استطاعوا أن يصلوا إلى  معارف ومعلومات. و على مقاعد الدراسة فى الجامعة  مازالوا

 أنه ال يولى هذا  النوع من البحوث أهمية  كبرى، هو فى بعض الطلبة الجامعيين التي قد نجدهااملشكلة و  -

والحقيقة  يؤسفنى كثيرا أن تجد . ذها على أنها يعنى تمشية حال أو للحصول على درجاتولذلك تجده يأخ

تخدع في الواقع بعض الطالب قد يستعين بآخرين َيكتبون عنهم هذه البحوث. قد تخدع الناس ولكنك 
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 ين أنفي حقويا ،ومتينا و  بأنك قدمت له بحثا يراه رصينا،كنت تظن إنك خدعت أستاذ املادة  إذاف ،نفسك

ألن من يكتب بحثا معناه أنه إنسان  ؛إنما تخدع نفسك في النهاية فأنتليس هذا املستوي  الحقيقي مستواك

 هكذا. وأن يقارن، و  ،ن ذاته، يستطيع أن يبحث في الكتبيستطيع أن يعبر ع

دراسات لل البو إذا أردت أن تكون في املستقبل طا .إن كنت تريد أن تكون طالبا جامعيا البد أن تكون باحثا -

و من البحث أن تكون أمينا علي ما تقدمه ألستاذك أو  ،بد أن تكون باحثا الف( دكتوراةعليا )ماجستير أو ال

غيرك ألنك بينت نفسك أنك تعرف عنك  ملن طلب منك أن تقدم هذا البحث، و ال تكتفي بأن يقوم به بالنيابة 

يت بها من شخص آخر دفعت له مبلغا زهيدا فأتاك بهذا هذه املهارة و تعرف تبحث و لكن في الواقع أنت  أت

 وحتي لو لم يكتشف  أستاذك هذا األمر، ال يرقي إلي مستوي ما أنت فيه  قد يكتشفو البحث الذي ال يصل 

صلى هللا -الرسول قضية كيف تغش نفسك، و  ،قضية مراقبة هلل سبحانه وتعالى القضية قضية أمانة ،ف

غش و غش لك ،و ، غش ألستاذكو  ،وغش للجامعة ،وهذا غش لألمة "،فليس منامن غش " :يقول  -عليه وسلم

 .للمجتمع برمته
 

 البحوث املتخصصة .2

في الغالب هذه البحوث نوع موجه الي هدف معين يراد منه الوصول الي هدف . فنجد أن الطالب في هذا النوع  -

قدراته وطاقاته وبحثه لكي يصل الي ب و قد يكون باحث( يوجه أو حتي الباحث في هذا النوع ) قد يكون طال

تفسير ،أو تخصص في العالم ،أو تخصص اإل فيزياء ،أو الأو كيمياء، التخصص  مثل ، في تخصصما تخصص

ال هذا البحث يوجه لكي يكون متخصصا  في مج .سمها ما شئت….آخره إلىجتماع، اال دراسات قرآنية، أو في ال

 .معين

و بعض املصانع إلي أن تدعم بحوث معينة من أجل أو بعض الشركات أ أحيانا قد تلجأ  بعض مراكز البحوث -

يؤدي إلي س الوصول لهذه الحقائقسواء كان ، وصول إلي حقائقللأو عملها، أن تستفيد من نتائجها لتطوير 

زيادة الطاقة لأو االنتاجية باملصنع، طاقة التخفيف من لأو  ل ،العمل تطوير أو ذاته، تطوير املصنع

 التخفيف من إجراءات العمل نفسها.  وأ ،يةاإلنتاج

أن تطرح بحوث بمناقصة علي الجامعات أو على الناس بشكل  ىإحدى الشركات أو مراكز البحوث إلفقد تلجأ  -

إذا بعضها ان بل  ،على ذلك مبلغا ماليا ىكل يقدم عطاءاته و يعطفعام و تستكتب املهتمين أو املختصين، 

تلجأ بعض هذه املصانع إلي أن تجعل نسبة للباحث نفسه من هذه النتائج أو  قد، كان فيها نوع من االكتشاف

نظرنا لو . قد يكون له نسبة في هذا املجال قد تعطيه اذا كان األمر فيه سبق اختراع أو إكتشاف ش ئ جديد،

اإلنتاج أو يطورون الطائرات أو القطارات أو حتي املباني  أو يطورون أساليب  أو ،يطورون السيارات إلى من

 عبارة عن بحوث متخصصة هانأأساليب الزراعة أو أساليب اإلضاءة أو أساليب البناء أو ...الي آخره..ستجد 
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، أو يقوم بها أشخاص مستكتبون من كافة أقطار املعمورة الباحثون التابعون للمؤسسة ذاتهاإما أن يقوم بها 

 سواء كان من البلد الذي يتبنى هذا الباحث أو غيره.
 

 البحوث الشخصية .3

 .كاملؤلفات واملقاالت ،بالبحوث الحرةأو ما يسمى  البحوث الشخصيةالنوع الثالت من البحوث امليدانية هو  -

أدوات ألنها ال تحتاج إلي  ملاذا؟ ، في شروطها وظروفهانوع من عدم التدقيق و  فيها نوع من السعة البحوثهذه 

 ،نت تقدم نفسكفأعندما تكتب مؤلفا أو كتابا أو و لصحيفة دما تكتب مقال لجريدة أألن عن بحثية معينة،

ك لكي تترقي من درجة علمية إلي درجة أخري فأنت تقدم نفسك، فأنت بعندما تبحث بحوث خاصة كذلك 

بد أن تحرص أشد الحرص علي أن يكون  ، الذا أردت أن يكون بحثا قويا رصينا، يعبر عن شخصيتكإ وشأنك

  .يليق بمكوناتك املعرفية التي تعلمتهاو يليق بعلمك ، و يق بشخصيتك ، يلو  هذا البحث يليق بك،

نا أ. ى فها شخص ي لى أنا وليس لجهات أخر لبحوث الشخصية هدباسمي ي وهو ما هذا النوع من البحوث  إذن، -

 
 
لف كتابا أ

َ
أ
 
كتب عندما أو  .، و قد استفيد منه ماديا من خالل املبيعاتألف كتابا لكي يراه اآلخرونعندما أ

لكن انا أريد منه أن أبرز نفس ي أو تثقيفي و هدف عام اجتماعي  قد يكون لهمقاال ليقرأه اآلخرون ، نعم 

 ….ليعلم بأني متمكن ، و هكذا وشخصيتي في هذا املجال
 

 الرسائل الجامعية .4

أو غيرها  قيةللتر  تكون تبعا لها سواء كانتأو الرسائل التي  دكتوراةالرسائل الجامعية كرسائل املاجستير وال -

نتائجها أساس  ىأساسها وعل ىنها تنقل الباحث أو الطالب من مرحلة إلي مرحلة، وعلمهمة جدا أل هي رسائل

ووافقت  عها،و موض ىووافقت عل ،وافقت علي مخططها التيو  هذه الرسالة،وتناقش تقوم اللجنة التي تفحص 

 . حثهعلى بالدرجة العلمية  ، تقوم بإعطاء الباحثتهاءاعلي إجرا

ومن القوة  درجة من الرصانةإلى كثير من التخصصات لم تتطور و لم تصل المن املعارف و  كثيرنحن نجد أن ال -

 .شروط صارمة ملنح الدرجة العلمية دقيقة جدا متبع فيها اهناك بحوث تمن الثراء إال بعد أن كانومن العمق و 

إذا لم يكن فيها معايير الجودة   -عفوا-التي الوهمية الوهمية و الكليات  أشير الي قضية الجامعات أود أن هناو  -

 دمها الباحثون.تشكو الجامعات من  تردي نوعية البحوث التي يقو  .يير الضبط قد تكون بحوثها  هزيلةمعاو 

هذا العضو في هيئة و ، نها يشرف عليها عضو هيئة التدريسأميزة البحث العلمي فيما يتعلق بالرسائل العلمية  -

و قد يناقشه في ذلك ثالثة أو  ،ناو قد يعين للطالب مشرف ،مؤهل و متخصص في نفس املجال التدريس هو

ان أو مناقش داخلي و مناقش خارجي، أربعة منهم مناقش داخلي و مناقشان داخليان أو مناقشان خارجي

ليه إوصلت  ذيمرت بخطوات حتي وصلت إلي النضج الالرسالة آخره. فهذه  ، إلى وهناك لجنة تفحص الرسالة

 نها أوجدت للباحثتحل إشكاليات كبيرة في التخصص وفي املجال أل تصل إلى أنقد  ،بالتالي هي بحوث قويةو 
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يحضر عدد من وأن فرصة لكي يقرأ عدد من الكتب و  فرصة لكي يقرأ عدد من الرسائل والدراسات السابقة،

من خالل هذا البحث ) سواء  نه يتعرففيتعمق في مجال بحثه أل يستشير ذوي العلم والتخصص و املؤتمرات، 

 ،وكم هائل من أوراق  املؤتمرات ،بحث ماجستير أو دكتوراة( خالل فترة وجيزة علي كم هائل من األوراق العلمية

وكم هائل من املجالت العلمية، وكم هائل من الكتب و الدارسات حتي يصل إلي درجة أن يقول أنا أقدم شيئا 

ختلف مع يأو  إليه هؤالء، أو أنا أقدم شيئا يتفق مع ما وصل ،عضدا ملا وصل إليه هؤالءأو أقدم شيئا م، مختلفا

فالباحث ليس بالضرورة أن يكون في نتائجه النهائية متفق أو قد يكون مختلف أو قد ال يصل  .ما وصل إليه هؤالء

ولكن متي؟  متي ما كنت  ،نتيجةه في حد ذاتأن عدم الوصول إلي نتيجة هو يقولون العلماء حتى أن  الي نتيجه أصال

بحثت أو استفرغت  جهدك و طاقتك فى  أن تحقق أو تتحقق من هل سبب الدراسة وأهداف الدراسة تم التوصل 

فإذا وفيت بالشروط العلمية  هل االفتراضات و الفرضيات التي وضعتها صحيحة أم غير صحيحة؟و ال؟   مإليها أ

 تحقيق أكبر يؤدي إلي تطوير العلم و تطوير املعرفة.  وإلىإلي مرحلة أكبر نك ستصل أواألدوات العلمية بال شك 

وحجمها أكبر، واملطلوب من رسائل املاجيستير قضية رسائل الدكتوراة إذ هي رسائل أعمق وأكبر  والثاني ه األمر -

 من ضا يكون أعقد فى املهارات أيمنها 
ً
 أو كيفا

ً
يكون إما  أنوراة ينبغي طالب الدكتف .التي تطلب من طالب سواء كما

قد ، و مدرسأو بينما طالب املاجستير قد يقدم علي أنه أستاذ  ،أو مقدم بحوث باحث، عضو هيئة تدريس، أو

بحوث املاجستير  ى ستو موبالتالي ، يقدم علي أنه يريد أن يترقي إلي أن يصل إلي درجة الدكتوراة أو أستاذ مساعد

ال تكون أكثر عمقا أو توسعا من بحوث رسائل الدكتوراة، بحوث رسائل الدكتوراة لكنها ال ترقي أو أقل و ال يعني أنها 

 بالتالي تكون أكبر . هذا ما أردنا عرضه في هذه العجالة .

أخذنا منها في هذه الحلقة نوعان، النوع  .انواع ةربعأأنواع البحوث العلمية و قلنا أنها  ىتكلمنا في هذه املحاضرة عل

والنوع الثاني هو البحوث امليدانية، و قلنا بأن كل هذه  األنواع سواء كانت نظرية  أو  ،لنظريةول هو البحوث ااأل 

ثم  ،ثم البحوث املتخصصة ،النوع االول هو البحوث الجامعية، تحتها أربعة أنواع أو ميدانية تشمل أربعة أنواع،

 م الرسائل الجامعية .ث ،البحوث الشخصية أو الحرة و تشمل املؤلفات و تشمل أيضا املقاالت

 هللا وسلم وبارك على سيدنا محمد. ىهذا وباهلل التوفيق وصل

 
   قام بتفريغ هذه املحاضرة من فريق عمل تفريغ املحاضرات:

 رغد -

 صفاء بودي -

 رئيفة درويش :املراجعة والتدقيق وضبط الصياغةب ماق

 رئيفة درويش واإلخراج النهائي:  ،صياغةالوإعادة وضبط ، املراجعة والتدقيقو اإلشراف العام على فريق العمل، 
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 عاشرةاملحاضرة ال
 

  .جمعينأ هصحبسالم على نبينا محمد وعلى آله و الوالصالة و بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العاملين 

 بكم فى حلقة جديدة من 
ً
والذي يقدم ضمن برنامج السعدي املستوى األول  هج البحث العلمىامنمادة مرحبا

 .يعطينا بعض املهارات و األساسيات فى البحث العلمى الذي هذا املنهج  .للدراسات القرآنية  ديمية تفسيربأكا

أن البحوث العلمية تنقسم إلى  وذكرناأنواع البحوث العلمية  نع ، تحدثنااملاضية لدروساعنه في تحدثنا ومما 

باختصار، وهي التي  ،البحوث املكتبية البحوث هي، وقلنا أن تلك لنظريةالبحوث االقسم األول هى  :أربعة أقسام

 البحوث امليدانيةالنوع الثاني هو يقوم الباحث على أساسها بالبحث في بطون الكتب من أجل البحث عن املعلومة.

  .ناته منهاالباحث إلى امليدان لكى يجمع بي فيهالتى ينزل وا

 :من البحوث تشتمل على أربعة أنواع ،امليدانية بحوثالالنظرية و البحوث  من البحوث العلمية، هذان النوعانو 

 قد تجتنبها.بعض املحاذير التى عن هميتها و أ عنتحدثنا عنها و و  ،البحوث الجامعية .1

 بعض وأالبحوث  بعض مراكز أواملصانع  وبعضالبحوث املتخصصة التى قد تقدمها بعض الشركات  .2

  .ذاتهبن هدف معيأو حتى بعض التخصصات من أجل خدمة  الجامعات

  .و املقاالتأالتى تشمل تأليف الكتب و  البحوث الشخصية أو الحرة  .3

  ة.الدكتورارسائل و أاجيستير املو رسائل أرسائل التخرج  تالرسائل الجامعية سواء أكان .4
 

  البحوث العملية و النوع الثالث من أنواع البحوث العلمية و هعن  نتكلماليوم 

 )البحوث التجريبية( النوع الثالث: البحوث العملية

 أسمى البحوث العملية ت
ً
تحتاج  التيالدقيقة و الصارمة من البحوث الرصينة القوية وهي  ،بالبحوث التجريبيةيضا

 ن يطبقأالباحث لديه مهارات عالية بشكل واسع لكى يستطيع  إلى أن يكون  حتاجتمن الباحث و جدا جهد كبير إلى 

  .تهاالبحوث التجريبية فى دراس هذه

 
ً
 نعطي مثاال

ً
 أن فنقول: لبحوث التجريبية ا علىمختصرا

ً
  في:ن يبحث أقسم من األقسام يريد  لو افترضنا مثال

 . التدريس على املستوى التحصيلى للطالب بيئة أثر بيئة القاعة أو 

 ونسميها و مجموعة ثانية ،تجريبيةالجموعة املنسميها و نأتى بمجموعتين، مجموعة أولى   هنا سوف -

 ، ضابطةالجموعة امل

على حدة، بمعنى أنه يجب  ظروف متفقة بين كافة املبحوثين فى كلتا املجموعتينهناك شروط و  أن يكون  ال بدو  -

، واملرجعيات ،واحد أو متقارب املستوى التحصيليو و متقارب، أواحد  العمراملستوى الدراس ى واحد،  أن يكون 

 ا متشابهة في كل الخصائص.أي تكون كل مجموعة تقريبً  ما إلى ذلكو والجنس، 



 املحاضراتتفريغ إعداد: فريق عمل     تفريغ محاضرات مادة "مناهج البحث العلمي ومصادره" 

 

 - 67 -  
 

، فلو افترضنا أن العوامل املؤثرة في ما يسمى بالعوامل املؤثرة في الظاهرةعلى املجموعة التجريبية ثم نطبق  -

من حيث الجو الخارجى و ، دهانات الحوائطلون و تشمل اإلضاءة، التي بيئة القاعة و  ،بيئة التعليم الظاهرة هي:

 ... وما شابه ذلك من عوامل.األستاذو  التي تدرس، هجاأيضا املنو  ،التهويةو  ،ول واتساع الفصالحرارة، البرودة و 

تطبق على املجموعة األولى. الظروف التى كانت  عن ونضعها في ظروف مختلفةخرى األ جموعة على املثم نأتى   -

 مل()تهوية الفصول، واإلضاءة، واملكان وهدوئه، ولون الدهانات في الفصل،...إلى غير ذلك من عوا

ِّس كال ثم -
در 

 
  .نفس املدرس بواسطةالطرفين نفس املنهج و  ن

و ما يسمى بال عوامل البيئة التعليمية أ تأثير ماذا كانننظر و  ،فى نهاية الفصل الدراس ى ننظر إلى النتائج -

atmosphere  ت هل أدعلى التحصيل الدراس ي لكلتا املجموعتين.  وما شابه ذلك،تهويتها القاعة ولونها و  من

 هذه البيئة التعليمية إلى زيادة استيعاب الطالب أم ليس هناك فرق؟ 

هي: هل هناك عالقة بين البيئة التعليمية وبين التحصيل الدراس ي )وهذه فرضية و  إذن، الباحث هنا يضع -

تسمى فرضية إيجابية أو فرضية بديلة(، أم ليس هناك عالقة بين البيئة التعليمية وبين التحصيل الدراس ي 

 ذه الفرضية املنفية تسمى بالفرضية الصفرية(. )وه

ما الذي يثبت هذه الفرضية؟ يثبته الواقع بالتجربة، فنأتي بمجموعتين ونطبق عليهما الظروف املختلفة، ثم  -

البيئة  كان سببهاهل النتائج التى حصلنا عليها نسأل: و نضع اختبار تقييمي، ثم ينظر الباحث في النتائج، 

.  إذن، هنا في هذا املثال عندي الطالب نفسه أم ،املنهجأم  رة األستاذ على إيصال املعلومة،، أم قدالتعليمية

، متعددة وهي: الطالب، واملنهج، والكتاب، والبيئة التعليمية. معنى ذلك أنني عندي متغيرات متغييرات أربعة

واملتغيرات داخلية ال تغيراتاملبين و أ ،باشرةاملباشرة و غير املتغيرات املأربط بين  فكيف أستطيع أن 

 .جيةخار ال

التي تكون القاعة نأتي بمجموعة من الطالب ووفرنا لهم بيئة تعليمية معينة، قد قد فعلى سبيل املثال،  -

نجد لكن و من تكييف وإضاءة وألوان الدهانات مختارة بعناية، بها كل وسائل الراحة يدرسون بها مهيأة تماما و 

واملدرس  لم يكن املستوى املأمول. وهناك طالب آخرون يدرسون تحت شجرة  العلمي التحصيلأن مستوى 

  يدرسهم
ً
رجع هذه النتيجة؟  من املجموعة األولى.  و لكن تحصيلهم أعلى بطريقة بدائية جدا

 
كيف نفسر ون

 ى هنا نحن نحتاج إلى متغييرات أخر  نفسه، أم غير ذلك؟ الطالب أم بسبب ،بسبب البيئة التعليمية هل كانت

  هذا أو إلى السبب ذاك؟النتيجة ترجع إلى السبب  فنقول هل ن نضبط األسبابمن خاللها أنستطيع  خارجية

 علينا أن نقول أن هذه البحوث العملية هي بحوث تجريبية. -
ً
 من هنا كان لزاما

وزارات و مؤسسات معينة، و شركات، والمعينة كاملصانع،  جهات تقوم بها وتستفيد منهاهذه األنواع من البحوث قد  

والهندسة،  ،البحوث حتى مجال الطب مننوعية صبحت تهتم بهذه الأكل الجهات نفسها،  التربية حتى الجامعات
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هة ج  وَ م  ألنها هذه البحوث ، إلى أخره. فكل هذه الجهات أصبحت تهتم بتقديم مثل ولوچيايالكيمياء والچلفيزياء و او 

ؤخد بمحمل من الجد على أن قابلة نتائجهاأن وبسبب  ،ودقيقة
 
، وفق ظروف معينةو  ،شروطوفق  ألنها مطبقة  ؛ت

ل فيها ذِّ
 أو أكثر.قد يستغرق البحث سنة كاملة قت حتى يخرج البحث بنتائج. أحيانا و  وب 

 

توصل إليهاالنتائج التى  بنىمكن ان يحقائق  تعتبر البحث التجريبيى خالل من  ي   وعلوم.عليها نظريات   ي 
 

 تحقيق املخطوطات من أنواع البحوث العلمية هو: لرابع النوع ا

  النوع الرابع: تحقيق املخطوطات

  نحتاجهاالتي و  االبحوث املهمة جًد من أنواع هذا نوع من  -
ً
  .أيضا

وجه الخراجها على إو  ،ضبطهاو  ،هار إحكام تحريو  ،قراءة صحيحة هو قراءتها ؟ما معنى تحقيق املخطوطة -

  .امؤلفه، أو على أقرب وجه ملا وضعه عليه االذي وضعه عليهصحيح ال

-  
ً
كيف  بمكتبة ما ومطلوب تحقيقها.ى عالم من العلماء أل  للشافعي أو البن تيمية أو هناك مخطوطةلو  مثال

 أ
ً
نها مختلقة، مكذوبة، أو أ ،أو إلى ذلك العصر ،إلى هذا العالم ستطيع أن أحكم أن هذه املخطوطة ترجع فعال

 عن الوثيقة الرئيسية؟، أم أنها مكتو مزورة
ً
من مصدرها األصلي، يأخد املخطوطة فاملحقق دور هنا يأتى  بة نقال

ات املخطوط ألن هناك بعض  يبدأ في قراءتها مرة بعد مرة،ثم  تلف،يتعامل معها بعناية فائقة جدا حتى ال تو 

قد يكون و  تي يصعب قراءتها،بسهولة لوجود بعض الرموز بها أو الكتابة القديمة جدا الءتها اال يمكن قر التي 

  .ن يقرأها قراءة صحيحةأ لى الباحثاملخطوطة غير الخط الحالى، لذلك يجب عاملكتوب به خط ال

لشخص الذى ليتأكد هل هي فعال تخص ا حكم تحريرها و ضبطها،ي  و  ة املخطوطةحكم قراءي  أن  على الباحث -

سبت 
 
و فهم مرادها و محتواها نضع إلى  ة املخطوطةراءقبعد  .خرجها على الوجه الصحيحي   ، ثمأم ال إليهن

.التغيير  فيه جانبها قراءة أخرى لها بكتابة جديدة لكن على وجه يطابق األصل و ال يتم
ً
  أبدا

 

 تعريف تحقيق املخطوطات

، في تعريفه لتحقيق املخطوطات، تحقيق املخطوطات و النصوص ودراستها في كتابه هادي نهرذكر الدكتور  -

أن يقصد الباحث بذل الجهد و العناية باملخطوطات حتى يتمكن من  يعني التحقيق فى اإلصطالحأما " فقال: 

نسبته  توصح ه،سم مؤلفاو صح ، فالكتاب املحقق هو الذى صح عنوانه ،ثباتها و استيفائها بشروط معينةإ

تب عليهاما يكون إقرب أ متنهوكان ه، إلى مؤلف
 
عبد يف منقول عن الدكتور ". )هذا التعر لى الصورة التى ك

تحقيق النصوص ، والذي ذكره في كتابه أحد أشهر محققي التراث العربي في القرن العشرين، السالم هارون

 ( تعليق ليس من كالم املحاضر()هذا ال. ونشرها



 املحاضراتتفريغ إعداد: فريق عمل     تفريغ محاضرات مادة "مناهج البحث العلمي ومصادره" 

 

 - 69 -  
 

 لو أخذنا  -
ً
هذه  ووجدنا من ،طالبهكتبه عدد من  الذي وأكتاب تفسير ابن كثير الذى كتبه بخط يده  مثال

هنا سوف قوم بتحقيق مخطوطات تفسير ابن كثير، يس هنأ أحد الطالبرر نسخة فى مكان ما، ثم ق املخطوطة

ثم يتأكد  ،التسلسل بحسبم و رقيو يرتبها بحسب الت ،فيرتبها مع بعضها البعض املخطوطات يأخذ هذه األوراق

ق هذه املخطوطة مع الكتاب األصلى ثم إلى أى مدى تتفنفسه، بالذي ألفها  أنه هومن نسبتها إلى ابن كثير و 

تحقيق النصوص كتابه فى  هارونالسالم  عبدتعريف  هو املقصود من هذاو  .الذى تم الحصول عليه

 من تحقيق املخطوطات.املقصود  ،ونشرها
 

 النصوص أو تحقيق املخطوطات  حقيقماهى أهمية ت

 ضخلنا املسلمون تركوا فهمية كبرى، أ لتحقيق املخطوطات -
ً
، و تراثا

ً
 ع كماما

ً
املخطوطات التى  نتكلمنا سابقا

ي الثري وكيف عندما هجم التتار على بغداد كيف أخذوا هذا الكنز العلم ،دمشقكانت في د و اكانت فى بغد

قيل أن  حتى أنه قد ، الفراتو  دجلة فى نهر هرمو  جزء آخرو  ،من هذا الكنز العلمى حرقوا جزءً أوكيف  الغني،

 .حبر تلك املخطوطاتمن شهرا متغيرا لونه مش ي ينهر دجلة والفرات ظل 

ت  وسلفنا الصالح بذل العلماء املسلمون السابقون  -
 
ل
َ
يديهم وتعبت أوصالهم وهم يكتبون أأوقاتهم وجهدهم وك

الكتاب تلو الكتاب، والصفحة تلو الصفحة والحرف تلو الحرف، والكلمة تلو الكلمة، حتى تركوا هذا التراث 

 الضخم الذى يعتبر 
ً
 فى مجال العلومأصيال

ً
بحث عن املخطوطات بالفقد األصل، نبدأ ولكن عندما ي   . وعريقا

من فعال هذا الذي تم العثور عليه هو هل و  ألفذاذ،التى تستطيع أن توصل لنا ما الذى قام به هؤالء العلماء ا

 عملهم أم ال.

 كثيرة، ومنها: -
ً
 تحقيق املخطوطات يحقق لنا أمورا

، وكان بها تدوين على إلى أى مدى كانت األمة االسالمية متقدمة فى مجال العلوم و املعارف يعطينا فكرةأنه 

أنه رغم ما مر به املسلمون من و قال  ذلكن ابن خلدون تكلم عن أحتى  هذه العلوم واملعارفلمدار التاريخ 

بعد أن كانوا   لومالتأليف في الع فضعفت الهمم وقل   ،والتخلف ،والحصار ،واالنحطاط ،عصور الضعف

 و 
ً
 فوق الثريا شموخا

ً
 و  عزة

ً
م، إال أنه يمكن الرجوع هم ،  فكانوا داءً أوعلما ِّ

األوائل في التدوين للعلم القي 

  للمخطوطات القديمة للحصول على علم هؤالء األوائل. 
 

  االهتمام بعلم تحقيق املخطوطاتمتى بدأ 

 نوجزها في:عبر التاريخ بمراحل  مر هذا العلم

صلى هللا عليه -النبى من عصر ، وهذه املرحلة قد بدأت إلى التدوين فهيةالرواية الش من تحول ال حلةر م -

كتب -صلى هللا عليه وسلم-نهى  ، عندما-وسلم   هعن أن ي 
ً
 خوفا

ً
 -صلى هللا عليه وسلم-كالمه ن يختلط أشيئا
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 و كان الصحابةفبالقرآن الكريم، 
ً
يكتبونه بحسب نزوله على   -ي هللا عنهمرض - القرآن الكريم كان ينزل منجما

   .جذوع الشجر و جريد النخل علىالجلود و الرقاع و 

ن يضيع أ -رض ي هللا عنهم-خاف الصحابة ثم جاءت مرحلة تدوين الحديث النبوي الشريف، وذلك عندما  -

يكتبوا عنه ما يقول، أن  -صلى هللا عليه وسلم-يستأذنون النبي فكانوا  -صلى هللا عليه وسلم- يتراث وعلم النب

 يأذن لهم.  -صلى هللا عليه وسلم-فكان النبى 

صلى -عن رسول هللا  روى أو سمع، فليس كل من لوالتعدي ح علم الجر و  علم الحديثت مرحلة وبعدها بدأ  -

خذ -هللا عليه وسلم
 
-التحقق من روايات كل من روى عن النبي ؛ وإنما بدأت مرحلةكالمه على محمل الجد أ

علم جديد وهو علم الجرح والتعديل الذي يتحقق من سند ومتن األحاديث ظهر ف  - عليه وسلمصلى هللا

مؤلفات مثل  تجد كنأأهم العلوم التى وصل إليها املسلمون حتى و أدق النبوية الشريفة. وهذا العلم يعتبر من 

لفت بعدهم،كالصحيحين،  مسلم بخارى و ال مؤلفات
 
كتبت  واملوطآت، تجد أنها قد ،املسانيدك واملؤلفات التي أ

فكل ما يتغنى به الغرب من مؤلفات  .أحد الم يسبق إليهوصنفت كذلك بطريقة ا بطريقة علمية دقيقة جًد 

 .ومن قوة في التأليف لم يصل إلى قوة ما تم تأليفه في علم الحديث

قضية ا مختلف( فهنا تأتي )الرواية التي سندها واحد لكن نصهاملختلفة النصوص،  يتبع ذلك مرحلة الروايات -

الروايات املتعارضة. ولكن قبل مقارنة نص الحديث يجب أن تأتي مرحلة مقارنة النسخ بين واملقارنة املقابلة 

 لتحقق من النسخ املكتوب فيها الحديث، فيتم ال
ً
ثم تأتي مرحلة تصحيح م ال، أة يذا كانت حقيقإيرى أوال

، الضبط بالشكلتأتي مرحلة ، ثم من جهة التقوية من الزائد منها التخلصالساقط منها، و  بإضافةاألخطاء 

 لم يكن هناك مرحلة تنقيط الحروف، ف
ً
  للحروف. تشكيلتنقيط أو قديما

التي تضاف للمتن األصلي. الحاشية تكون على جوانب  والهوامش اش ىصنع الحو  جاءت بعد ذلك مرحلة -

 .الهامش فيكون تحت النص األصلي النص األصلي، أما 

عيدت  وهي املرحلة التي الكتابة والخطذلك أتت مرحلة ثم بعد   -
 
 فيها كتابة املخطوطات.أ

 .الرموز و االختصارات القديمة  ثم مرحلة -
 

  قواعد و أساليب التحقيق

  منها: املخطوطات، هتم بتحقيقامل يأخذها في االعتباريجب أن التي مور بعض األ هناك 

  .ا فعال قديمة و ليست جديدةنهأن يتأكد من صحة املخطوطة و أ .1

2.  
 
  .لمخطوطاتل ة التحقيقأدلمصنفات التحقيق و لع على أن يط

  ة.واملثابر  ،الدقةو  ،الصبرو  ،هى األمانةيتحلى بصفات املحقق و أن  .3

 .القديمةواللغات العربية باللغة الشهور وأهم املصطلحات يام و األ  أن يعرف .4
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، أن .5
ً
 علميا

ً
 بنقد األصول نقدا

ً
  بال أساس علمي.و ليس بهدف النقد  يكون عارفا

 بالتاريخ  .6
ً
 جيدا

ً
 .والجعرافيايجب أن يكون عارفا

 بأنواع الورقأن يكون  .7
ً
جدو  وأنواع الحبر ملما  ...إلخ، حتى يستطيع فحص املخطوطة.متى و 

 ف على األختام وأنواعها ليعرف من الذي ختمها وأين ختمت.أن يتعر  .8

 على مقارنة املخطوطأ .9
ً
 .مؤلفين آخريناملؤلف نفسه، أو منسوخة من ات املنسوخة من ن يكون قادرا

 .ن يعرف كيف يقرأ املخطوطة أ .10
 

 و  نهاية نقول أنفى ال
ً
 علم هميته فىكاملة أل  اتله دور  تفرديحتاج ان و غنى و قوى علم املخطوطات علم ثرى جدا

 غيره من العلوم األخرى.التفسير و 

  .بينا محمدبارك على نو  وسلم صلى هللاو  وهللا أعلم،

 
   قام بتفريغ هذه املحاضرة من فريق عمل تفريغ املحاضرات:

 أخت في هللا -

 رئيفة درويش -

 رئيفة درويش واإلخراج النهائي:  ،الصياغةوإعادة وضبط ، املراجعة والتدقيقو اإلشراف العام على فريق العمل، 
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 حادية عشرةاملحاضرة ال
 

رب العاملين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم  والحمد هلل ،بسم هللا الرحمن الرحيم

 بكم أيها األخوة الكرام .أجمعين
ً
في هذه الحلقة الجديدة من مادة مناهج البحث والتي تقدم لكم ضمن  مرحبا

 .للدراسات القرآنيةبرنامج السعدي املستوى األول والذي تقدمه أكاديمية تفسير 

 نواع البحوث العلمية وقلنا بأن البحوث العلمية تنقسم الى أربعة أقسام :ـأملاض ي عن اتحدثنا في الدرس 

 بحوث نظرية  .1

 بحوث ميدانية .2

 بحوث عملية .3

 املخطوطات بحوث تحقيق  .4
 

  العلمي مناهج البحثاليوم نتكلم عن.  

 ". مناهج البحث" ومصطلح "البحث العلمي))على الطالب أن يفرق بين مصطلح "

، من البحث منهجوفق منهج يسمى  الباحث: طريقة علمية منظمة يسلكها هو البحث العلميلح تعريف مصط -

، للوصول إلى حقائق أو تعميمات موضوع البحثأجل تقص ي الحقائق في شأن مسألة أو مشكلة معينة تسمى 

 .نتائج البحثنسميها 

 دراسة املوضوع أو الوصول للموضوع. التي يتم من خاللها تحليل الظاهرة أو الطريقة ي:فه هج البحثامنأما  -

اتباع خطوات محددة بشكل منطقي متتابع لدراسة املشكلة وجمع املعلومات حولها باستخدام  :املنهج هو -

 (( أدوات معينة ومن ثم القيام بعرض املعلومات وتحليلها وتفسيرها واستنتاج الحقائق منها.

 اضرة()ملحوظة: املعلومات في هذه الفقرة من خارج املح

 املنهج الوصفي.من أول مناهج البحث العلمي التي سنتناولها بالدراسة هي: 
 

 املنهج الوصفي ✓

  .مل على عدد من األنواعتهو من الدراسات املسحية ويش املنهج الوصفي

خذت عن  سلوبأ: هو املنهج الوصفي تعريف
 
من أساليب التحليل املرتكز على املعلومات الكافية والدقيقة التي أ

عملية يتم و ى نتائج علمية إلجل الوصول أوذلك من  ،معلومةمعينة خالل فترة زمنية  فيو عن املوضوع أالظاهرة 

دخل في بحثه تعني مة موضوعيةوكل. بطريقة موضوعيةمن خاللها تفسير الظاهرة  :  أن الباحث يجب عليه أن ال ي 

 لو فرضنا  .ميوله وما يفضلهرغباته و
ً
و أنواع املشروبات أأو أنواع  املأكوالت  السيارات أنواع تبحث عن   أنكمثال

هو الذي ال ينحاز إلى ما يفضله بل إلى ما يعكسه  الباحث الحياديفإن  ، إلى آخره،وماذا تفضل من أنواع الرياضات
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أن لباحث ؛ بل على او ميول أنتقد الباحث حينما يتحدث عن ذاته أو رغباته ي   . ومن هناالحقيقي في البحثالواقع 

 .التي تم التوصل إليهامن خالل النتائج  يتحدث

خذت من طرق  طريقةهو  آخر للمنهج الوصفي: تعريف
 
التحليل املرتكز على املعلومات الكافية والدقيقة التي أ

عملية و ى نتائج علمية إلجل الوصول أوذلك من  ،معلومةمعينة خالل فترة زمنية  فيو عن املوضوع أعن الظاهرة 

 .بطريقة موضوعيةم من خاللها تفسير الظاهرة يت

اللفظين، بين  ، وال يوجد فرق طريقة، والتعريف الثاني استخدم لفظ أسلوبالتعريف األول استخدم لفظ 

 .. وقد يكون الفرق في التركيز في التعريف الثاني على قضية التعامل مع األرقام واإلحصاءاتانمترادففاللفظان 

  .قيمة وحكم معين هايعطيالظاهرة و يصف املنهج الوصفي 
 

 ؟ ودقيق الوصفي منهج علمي رصيناملنهج هل 

  يمكن أن إنما هو من املناهج التي ،نه املنهج املثاليأعي ال ند  ، لكن مهم املنهج الوصفي منهج   
 
طبق ونصل من خاللها ت

في حالة ستخدم ي  ، باملنهج الوصفي سمىيما هو و  ،نهج البحوث املسحيةمأن يقول بعض العلماء  .إلى نتائج علمية

ما إذا كانت الظاهرة التي نريد دراستها أو املوضوع الذي نريد دراسته، لم يسبق لدراسته أحد، أو أنه تم دراسته 

 من قبل ولكن لم نطلع على نتائجه.
 

 أهداف املنهج الوصفي

 :وهي أهداف رئيسية ةثالث لههو اسلوب علمي  نهج الوصفيامل 

قضية الطالق  . ومثال ذلك،يبين حدودهاو  الظاهرة يصف: بمعنى أنه صف الظاهرة محل البحثتفسير وو  .1

 أنفي املجتمع
ً
 "س"الطالق في املجتمع  . فال يجب على الباحث أن يعتمد على الكالم اإلنشائي بأن يقول مثال

كله كالم إنشائي  فهذا ت،فيها مطلقاونرى حاالت كثيرة وبيوت كثيرة ، وأن الطالق كثير ،وصل لدرجة مخيفة

 الطالق أصبح ظاهرة ليس كالما علميا دقيقاتعبيري 
ً
؛ إنما على الباحث أن يجمع املعلومات ليعرف هل حقا

، ونسبة إلى الطالق الرجعي البائن وما نسبة الطالقفي املجتمع "س"، ويبحث في نسبة الطالق إلى الزواج، 

إذن، الباحث ال يعتمد على األسلوب النظري اإلنشائي وإنما  آخره.الطالق في السنوات األولى من الزواج، إلى 

  يدرس ويصف الحالة أو املوضوع محل البحث.

تحليل ما وصل إليه الباحث في الخطوة األولى من حقائق وتفسيرات، من أجل الوصول إلى  :تحليل الظاهرة .2

 أسباب ونتائج حدوث مثل هذه املشكلة محل البحث.

تحكم هذه الظاهرة  حقائق املشكلة، أو إلىالج الباحث إلى حلول لعصل يأن : للمشكلةالوصول إلى عالج  .3

 الظاهرة وكيفية عالجها. آثار أن نصل إلى مدى امن خالله لنستطيع
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 خصائص املنهج الوصفي

 استخدا .1
ً
 لدراسة الظواهر التي تتعلق باإلنسان واملجتمع. فال يمكن مثال

ً
 جدا

ً
م املنهج يعتبر هذا املنهج مناسبا

التجريبي في مجال القضايا اإلنسانية إال بطريقة معينة وبشروط أخالقية دقيقة حتى ال نقع فيما يسمى 

بانتهاك حقوق املبحوث، وذلك حين تخضع املبحوث للتجريب، وقد تعرض حياته وأسرته وسمعته للخطر، 

أسهل ألنه يتعامل مع املبحوث على أنه باتباع الباحث لألسلوب التجريبي. وإنما البحث باملنهج الوصفي يكون 

مجرد رقم، إذ أن املبحوث يجيب عن مجموعة من األسئلة سواء من خالل املقابلة أو االستبيان أو من خالل 

املالحظة، يجيب عن التساؤالت التي وضعها الباحث، ثم يأخذ الباحث هذه املعلومات كمعطيات ويضعها في 

 الحاسب اآللي، ويحللها تحليال ك
ً
 ويحكم من خاللها على الظاهرة. إذن، املنهج الوصفي يناسب كثيرا

ً
يفيا

 الظواهر اإلنسانية واالجتماعية.

 . بمعنى أن البحوث الوصفية للظاهرة معلومات كافية, نه يستخدم في ظل معرفة مسبقةأالخاصية الثانية:  .2

ظاهرة  . وأمثلة ذلك:على الظاهرة بد أن تكون هناك معلومات متوفرة لدينا ال بل بحوث ابتدائيةليست 

من الظواهر االجتماعية سمي ما شئت  .، أو ظاهرة التأخر الدراس ي ،أو ظاهرة إدمان املخدراتالطالق

الظاهرة  هذه عن معلومات مسبقة ؛ بل يجب أن يكون لديهبدأ من الصفريباحث ان الستطيع يال  ،والنفسية

املالحظة أو ما كتب  خالل من لباحثأو مايتبين لعن الظاهرة، م أو من كالم اإلعال ، ل السجالتمن خالسواء 

 .عنها

 من خصائص هذا  .3
ً
كما  ، الفي الواقع كما هي نه يدرس الظاهرةأ، بمعنى نه منهج يتسم بالواقعيةأ املنهج أيضا

وضوعا من تدرس م تريد أن عندما كباحث فأنت ،كثيرا عليها نبهنالعبارة يجب أن هذه و  . عليها ينبغي أن تكون 

لنفرض أني أكره قضية  .تدرسه كما هو في الواقع ال كما ينبغي ان يكون عليه فيجب عليك أناملوضوعات 

ال بد  إذن ،اقعفي الو  بالفعل هذا الش يء موجودو  ،أو التحرشوالتعدي على املمتلكات العامة السرقة والقتل 

أن هذا ال يجوز ونحن مجتمع بأن نقول ية بطريقة مثال نبحثه ونقدمهال و  وندرسه كما هو، عترف بهنن أ

 هذا ينافي قضية املوضوعية والتجردو بي أنا،  اخاص اتقييماألسلوب يعتبر هذا ال، هذا خطأ ألن  ... الخمسلم

ال، بل يمكنه أن يقدم في نهاية بحثه ، بادئاملو  قيمالتخلى عن الباحث ي أن ذلك ، وليس معنى في البحث العلمي

 ويدرس توصيات بما هو أ
ً
فضل لعالج املوضوع، أما أثناء عرضه للمشكلة في بحثه، ينبغي أن يكون حياديا

 املوضوع كمت هو ال كما ينبغي أن يكون عليه، ليخرج من قضية املثالية.

. البيانات الضرورية لتفسير مشكلة البحثاملعلومات و جمع يقوم على نه أخصائص املنهج الوصفي من  .4

لبحث مسماه وصفي، إال أن الباحث ال يكتفي بمجرد الوصف؛ وإنما ال بد من نوفر فبالرغم من أن منهج ا

 معلومات وبيانات كافية ليستطيع أن يصف الظاهرة التي يتحدث عنها.
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أي ال  .في استخدام القياس والتحليل املناسبالالزمة أن يتوفر لدى الباحث القدرة الالزمة واملهارة  يجب .5

وال كيف يعبر عن  ،بياناته كيف يحللوال يعرف استبيانات البحث ، كيف يضع عرف يأتي باحث ال ييمكن أن 

 ،هداف البحثأوال عن  ،يعبر عن تساؤالت البحثكيف وال  ،وكيف يعبر عن منهج البحث ،مشكلة البحث

ني واألسس التي ينبغي أن يبنقول له قف ألنك تجهل أبجديات وبدهيات  .ويقول أنا سأبحث عن هذه الظاهرة

ننا نقول لك إن تستخدم البيانات وأدوات القياس فأفإن لم تكن لديك املهارات الكافية ب بحثه،عليها الباحث 

 
ً
 إذن، على الباحث أن يكون على علم بأبجديات وأسس البحث العلمي. . استرح وارح وال تكن باحثا

 

 خطوات املنهج الوصفي 

  عجالة، وهي:ها على ذكر له عدد من الخطوات التي ن ياملنهج الوصف

 .باملشكلة حساساإل  .1

  .تحديد املشكلة املراد دراستها .2

 .الت وتكون قابلة للدراسة واإلجابة عليهاؤ التسا صياغة الفروض أو .3

  .ريد دراستها والتي تمثل املجتمع الكبيرناختيار العينة التي  .4

و أ ،املقابلة أو ،ستبانةاال  يقها، سواء عن طر جمع البيانات من خالل سيتماختيار أدوات الدراسة التي  .5

  ، أو غير ذلك من األدوات.املشاركة وأ ،الحظةامل

 .بتفسيرهابعد ذلك يقوم ثم  ،يهاحصل علالباحث بعد ذلك بكتابة النتائج التي يقوم  .6

ن يحلل الظاهرة أل اع أن يصل إلى درجة علمية كافية ستطاأن الباحث ، فمعنى ذلك ذا وضحت هذه الخطواتإ

  .راسةالد محل

 منها: ،كثيرة (املسحي)املنهج  الوصفيأدوات املنهج 

 من خالل استفتاءات، الرأي العام اتدراس -

 تحليل العمل، -

 تحليل املضمون، -

 .املتوفرة في األرشيف ومراكز املعلوماتفي مراكز البحوث و الت املتوفرة الوثائق السجالرجوع إلى  -

 . تباطدراسة االر و  ،دراسة املقارنةو  ،دراسة الحالة -
 

 املنهج التاريخي ✓

ال نغفلها ألنها مهمة جدا هو من املناهج التي ينبغي أن . و نواع املناهج وهو املنهج التاريخيأنأتي اآلن إلى نوع ثاني من 

حينما ألف  -رحمه هللا- ابن خلدون و .-رحمه هللا- ابن كثيرهو ريخ أبالتهتم أبرز من ا ولعل من .وينبني عليها الكثير
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هذا  ،العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر في أيام ديوان املبتدأ والخبراملعروف  كتابه

 .التاريخفي  مذاكرة األممن يعتبر و  األمم السابقة عنوكنز ، ومرجع فرعتبر سِّ الكتاب ي

الحاضر من أجل التنبؤ  مستمد من دراسة التاريخ حيث يعمل الباحث على دراسة املاض ي وفهم املنهج التاريخي -

  . مهم جدا . وهذا تعريفباملستقبل

 مالحظة الظواهر املختلفة املوجودة في الواقع ودراستها ، على أساس قوم املنهج التاريخي ي -

 .نعم هو في الحقيقة علم من العلوم اإلنسانية  هل يعتبر التاريخ علم من العلوم اإلنسانية؟و -

حداث املاضية ويحلل الوقائع ويفسرها أن التاريخ يصف األ  منها:ريخي ي املنهج التاهناك أمور ينبغي أن نراعيها ف -

 .تفسيرا علميا دقيقا

 .الباحثون إذا أرادوا معرفة األحوال واألحداث التي جرت في املاض ي املنهج يستخدمههذا  -

في الطب، والفلك،  بل حتى؛ التاريخ فقطيستخدم في ميادين كثيرة ليس  هنيهتم الباحثون باملنهج التاريخي أل  -

تم الباحث التاريخي يستخدم التاريخ للوصول إلى ما والعلوم الدينية، والقانون، وغير ذلك من العلوم. ف

 في دراسة تاريخ الدول والحروب، إذ أن كل ما مض ى في فن من الفنون  التوصل إليه
ً
، فالتاريخ ليس محصورا

 .باملشافهة أو املكاتبة أو املعاصرة اء ما أخذوتم تسجيله وتدوينه يعتبر من التاريخ، سو 

نجد  ،تحقيق املخطوطات ذكرنا في موضوع، كما يأتي الباحث ويركز في قضية التحقيق فيما بين يديه من كتب  -

، لذلك على الباحث أن يفحص التاريخ يتم تحريفأحيانا قد ف ،جيدمنهمكوا في كتابة التاريخ للتقد االعلماء أن 

 . أو نوع من املبالغاتدوات حتى ال يكون هناك نوع من الخلط ، أكل ما بين يديه من ق من ويدقق ويتحق

املعلومات السبب في ذلك أن الذي يجمع . و أدوات متعددةو  وفق هذا املنهج يكون بطرق جمع املعلومات   -

لهذا فعلي ال التثبتو تمحيص وتدقيق  هيكون لدي ألنها حدثت في املاض ي، فال بد أن  لم يعايشها التاريخية هو

نظر إل ،االمر  .بحط أمحيات هي يجمع الحطب وال يدري هل  " الذيليلحاطب " هعلى أن ى الباحثحتى ال ي 

داخلي الباحث وهو يجمع اآلثار املادية أو املكتوبة هو يعرض نفسه للنقد ال بالتالييخضع للتجربة، و التاريخ ال  -

.أو الخارجي فعليه أن يتحقق من أي معلوم
ً
  ة حتى التي يأخذها مشافهة

لتفسير  تداخلت مع بعضها البعض متعددة عواملبل هناك ؛ فسرها عامل واحديالظواهر التاريخية قد ال  -

هناك أسباب وعوامل كثيرة تداخلت لحدوث هذا  ، سقوط الدول هذه الظاهرة التاريخية. ومن أمثلة ذلك: 

 األمر.

 الباحث التاريخيالخصائص والشروط التي يجب أن تتوفر في 

 .الرغباتوعدم التحيز لألهواء و ،واألمانة الفكرية الدقة، -

 فضله ،  لكل ذي فضل   أن ينسب -
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 الفاسدة فتناولها يكون بطريق غير مباشر.قضية العقائد إال ما كان من العقائد توخي الدخول في  -
 

 الصعوبات التي تواجه الباحث املستخدم للمنهج التاريخي

أكثر من الصعوبات التي تواجه في البحث العلمي  التاريخي املستخدم للمنهج اجه الباحثهناك صعوبات تو 

املستخدم للمناهج األخرى، ومن هذه الصعوبات: صعوبة استخراج فروض، وصعوبة وضع أسئلة، وصعوبة 

 الوصول إلى تحليل للمصطلحات، وصعوبة التنبؤ، وصعوبة التعميم.

 في قضية احث املتبع للمناهج األخرى غير املنهج التاريخي، كان يبحثمثال بسيط على ذلك هو: لو الب
ً
تأثير  مثال

وبعض  ،وبعض املعادن ال تتمدد ،تتمدد في حرارة كذاانت تقول أن املعادن  ،هذا أمر سهلف ،الحرارة على املعادن

تعميمها يمكن نتائج ل إلى ها لتصتختبر و  تستطيع أن تضع فرضية  ، فأنتاملعادن تتمدد أسرع من املعادن األخرى 

، وال يمكن التنبؤوال يمكن  ،اء التساؤالت بن ال يمكنتطبيق هذا األمر، فلكن في التاريخ صعب  .على كافة املعادن

 .التعميم

 مجاالت كثيرة مثل إنما يدرس تاريخ الدول واألمم والحروب،ال يقتصر على دراسة  ،كما قلنا ،املنهج التاريخي

 نون، والطب، والدراسات النفسية، وغير ذلك من املجاالت.، والقااالقتصاد
 

 املنهج االستقرائي ✓

 حولها للوصول الى مبادئ عامة وعالقات كلية. بياناتالأن نالحظ الظاهرة ونجمع االستقراء هو  -

ينة ج فيه الباحث من جزئيات معيعني يتدر  ،املنهج االستقرائي  هو منهج ينتقل فيه الباحث من الجزء إلى الكل -

 . يتعرف على الجزيئات ثم ينطلق إلى الكلياتفهو وينطلق من الخاص الى العام  ،يرتقي بعد ذلك الى الكلياتو 

 االستقراء  ينقسم إلى قسمين:   -

املوضوع وبالتالي هو يحكم على الظاهرة من هو الذي يستقص ي فيه الباحث كل جوانب ، تامالستقراء اال  .1

 .كل جانب

 .نةجزئيات معييستقص ي الباحث ، ناقصالستقراء اال و  .2
 

 املنهج االستنباطي ✓

النظريات الثابتة ثم تنطلق منها إلى أمور أخرى قد يصدق عليها ما  ن تبدأ باملسلمات أوأ :هو املنهج االستنباطي -

 . يصدق على الجزء والكل

  االستنباط يمر بثالث مراحل: -

 ، املقدمات املنطقية الكبرى  .1

  ،صغرى ثم املقدمات املنطقية ال .2
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  .ثم النتيجة .3

قضية كبرى، ثم الصغرى بالنبدأ االستنباط  .ا ويتجه نحو البحوث الفلسفيةوهذا النوع من البحوث مهم جًد  -

 .الصغرى ثم الكبرى ثم النتيجة يبدأ االستنباط من املقدمات املنطقيةوقد  . ثم النتيجة
 

 . هذا ما أردنا الحديث عنه اليوم 

  .جمعينأله وصحبه آى سلم على نبينا ورسولنا محمد وعلوصلى هللا و  ،وهللا اعلم

 
 منيرة فهد  قام بتفريغ هذه املحاضرة من فريق عمل تفريغ املحاضرات:

 رئيفة درويشاملراجعة والتدقيق وضبط الصياغة: ب ماق

 يشو ئيفة در ر  اإلخراج النهائي: و  ،الصياغةوإعادة ضبط و ، والتدقيقاملراجعة و اإلشراف العام على فريق العمل، 
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 ثانية عشرةاملحاضرة ال
 

 وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ، وصلى هللا وسلم على نبينا محمدالحمدهلل رب العاملين، بسم هللا الرحمن الرحيم

 ضمن برنامج السعدي، والتي تقدم مناهج البحث ومصادرهمرحًبا بكم أحبتي الطالب في هذه الحلقة ضمن مادة 

 دراسات القرآنية.لل أكاديمية تفسيرلذي تقدمه املستوى األول، وا

قد اختلف علماء املناهج في تحديد  .العلمي أنواع مناهج البحثقبل في املحاضرات املاضية عن من كنا قد تحدثنا 

تصنيف هذه املناهج، فالبعض منهم يرى أنها تصل إلى خمسة أنواع، والبعض منهم يرى أنها تصل إلى ستة في أو 

، وهو الذي أميل إليه: أن أنواع، وال
ً
أنواع بعض منهم يرى أنها تنحصر في ثالثة أنواع، وهذا هو الصحيح حقيقة

  :أقسام تنقسم إلى ثالثةالعلمي مناهج البحث 

 يندرج تحته املنهج االستقرائي ، واملنهج التحليلي، واملنهج االستداللي.، ، ويندرج تحته أنواعاملنهج التجريبي (1

 يندرج تحته املنهج الوصفي، واملنهج املقارن.، أنواع يندرج تحتهو ، املنهج املسحي (2

 ستقل بذاته.منهج موهو  ،املنهج التاريخي (3
 

 وموضوع آخر وهو:  تحدث عن قضية أخرى جديدةاليوم ن 

 .أساليب جمع البيانات

أسلوب و ، سقاطاإل أسلوب و  ،االختبارأساليب جمع البيانات أو املعلومات التي نأخذها كثيرة، فهناك أسلوب 

؛ هذه أنواع متعددة، ولكن لكل نوع فائدته، املقابلة، وأسلوب االستبيانأسلوب و ، املالحظةأسلوب و ، القياس

 الحديث عنه. يريد الباحثيدل على أنه ليس كل أداة نجمع بها البيانات تكون مناسبة ملا  وفيه ما

 . أسلوب االختباراتاليوم نتحدث عن نوع من األنواع، وهو 

  سلوب االختباراتأ

هو جزء مهم جًدا من أساليب جمع البيانات، ما يسمى باملقاييس، ندمج املقاييس واالختبارات مع بعض بحكم أنها 

 ،
ً
وهو املقياس، والفرق دقيق جًدا بين االختبار  Scale وما يسمى بال ،وهو االختبار Test ما يسمى بالبتأتي سوية

قدم له بطريقة وهاملقياس في الغالب فواملقياس، 
 
وث أو ت : مجموعة من املؤشرات في عبارات معينة تعطى للمبح 

نحلل البيانات التي في هذا  ،أو بأخرى من أجل أن يجيب عليها، فإذا اكتملت املؤشرات التي وضعت في املقياس

األرقام بوصف نضعها في صيغة أرقام، ونتحدث عن هذه  أي ،بيانات رقمية ويتم تحويل البيانات إلىاملقياس، 

 معين.
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الستثارة استجاباته تكون إلعطاء  ،املبحوث، التي تقدم للفرد املثيراتهي مجموعة من : تعريف االختبارات -

الفرد درجة رقمية، وهذه الدرجة القائمة على عينة ممثلة لسلوك الفرد تعتبر مؤشر للقدر الذي يمتلكه 

 الفرد من الخاصية التي يقيسها االختبار.

، وعندما تسأل شخص: ما مثيرألن السؤال الذي يكون في استبانة أو مقياس هو   ؟مثيراتميناها ملاذا س -

 أنت تثيره بهذا السؤال فيجيبك.؟ اسمك

: لو أتينا ملقياس الرضا الوظيفي الذي تقوم به كثير من الشركات واملصانع، من أجل قياس درجة الرضا مثال -

املنشأة، أو هذه املنظمة، تجاه عملهم، سواء كان تجاه املال الذي الذي يحمله أفراد هذا املصنع، أو هذه 

عطونه واملرتب، أو البيئة التي يعملون فيها، أو التعامل اإلنساني من قبل اإلدارة واملشرفين، هذا الرضا ال  ي 

 ،ذاتستطيع أن تقول له: رضا تام، أو رضا ناقص، أو رضا جيد، أو ليس هناك رضا بمجرد اعتباط كالمي هك

إنما البد أن يكون هناك مقياس دقيق يقوم على أساس مؤشرات، ولو سألنا املبحوثين، أو العاملين في هذا 

  ؟املصنع: مامدى رضاكم عن بيئة العمل

بيئة العمل مكونة من: املقر، املوقع، اإلضاءة، التهوية، طريقة العمل، املصانع، األدوات، فلو افترضنا أن  -

ا تأخذ كل عنصر األجهزة، األشخاص، بم
ً
ا فيها من مكونات سواء كانت مكونات مادية، أو مكونات معنوية، إذ

من هذه العناصر، وتضعه في مؤشر، بحيث تكون كل عبارة تقيس مؤشر واحد، بمعنى: تسأل املبحوث وتقول 

 مثل ولنأخذ ثم تقسم بيئة العمل إلى محاور: ،بيئة العمل :له: العنوان الكبير
ً
عن العالقات : الرضا محورا

االجتماعية في العمل، أو مع الرئيس، رئيس املنشأة يتعامل بإنسانية، أو رؤساء األقسام يتعاملون بعطف 

 رائعة ونقول:
ً
 إنسانية

ً
: رئيس ي املباشر يعاملني معاملة

ً
 وتفاهم وتعاون وحوار، فنأخذ مثال

 موافق بشدة *

  موافق *

 موافق إلى حد ما *

 غير موافق *

  غير موافق تماًما *

 . متوقف( -غير موافق  -وهناك من يجعلها في ثالث مستويات )موافق  -

إذا أعطينا كل مؤشر عبارة، ثم أعطينا كل عبارة رقًما، ثم حولنا هذه املؤشرات إلى أرقام نستطيع من  -

نخرج أن ( (SPSSمجموعها من خالل إدخالها في البرامج اإلحصائية سواًء عن طريق برنامج اإلكسل أو برنامج 

 قاييس معينة تقيس لنا مدى الرضا الوظيفي الذي يتمتع به هؤالء املوظفين.بم
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 أنواع االختبارات: 

 : وهي التي يقاس منها مستوى تحصيل الطالب في مادة معينة.تحصيليةالختبارات ال ا (1

 
ً
ا املعلم في نهاية كل فصل دراس ي أو كل فترة دراسية يأتي املعلم لكي يقيس مدى األثر الذي تركه هذ لو مثال

، قياس تحصيل الطالب ،خالل تدريس مادة معينة خالل الفصل الدراس ي، ليرى مدى تحصيل الطالب

، يعني لقياس املستوى الكمي املعرفي الذي تحصل عليه الطالب االختبارات التحصيليةب ا النوعسمى هذيو 

ع جًدا في مجال التربية، ومجال علم واس هذا النوع من االختبارات استخدامو  .أثناء الدراسة من املادة املحددة

النفس، وقد تكون هذه االختبارات على أنواع متعددة، فقد تكون اختبارات شفهية أو شفوية، وقد تكون 

وضع لها درجة معينة.  اختبارات أدائية كتابية، أو مهارية عملية، وفي األخير ي 

، ويستخدم على نطاق واسع جًدا في مجال "اءاختبارات الذك"ما يسمى بــ  :اختبارات االستعدادات العقلية (2

علم النفس، وعلم التربية كذلك، من أجل قياس عمر الذكاء الذي يتمتع به الطالب، ومقارنة العمر العقلي 

سنة لكن قدراته العقلية ال ترقى أن تكون على  25بالعمر الفعلي أو الزمني، فاإلنسان قد يصل سنه إلى 

سنوات، هذا الفارق في املستوى بين العمر الزمني والعمر العقلي، مرجعه إلى مستوى عشر سنوات أو ثماني 

استعدادات عقلية معينة لدى هذا الشخص، فقد تكون قدراته الخاصة غير مؤهلة له ألن يصل إلى هذه 

 املرحلة، وهذا يسمى بالقياس لتحديد مستوى الطالب، وملراعاة الفروق الفردية بينهم، خصوًصا فيما يتعلق

بدمج الطالب ذوي االحتياجات الخاصة، مع الطالب الذين يمارسون حياتهم بشكل طبيعي، وهل سيكون 

 أو غير مناسب؛ تشير 
ً
وجودهم في هذا الفصل، أو مع الطالب الذين هم أكثر منهم عمًرا عقلًيا، يكون مناسبا

هم نوع من الضمور أو التخلف بعض الدراسات إلى أن هذا الدمج مفيد من أجل تنمية ذكاء هؤالء الذين عند

العقلي فيما يتعلق بالعمر، أو تأخر العمر العقلي، فإذا قسنا نسبة الذكاء، نستطيع أن نعرف نسبة الذكاء 

 العام.

 أنواع منها: له ا االختبار، وهذاالختبارات الشخصية (3

املفحوص أو املختبر : وهي مجموعة من العبارات التي تصف سلوك معين يقوم به االستبيانات الشخصية)أ( 

، ويجيب على كل سؤال باالختيار الذي يناسبه، وفي مثل هذا االختبار ال -الذي يتم اختبارهالشخص أي -

يوجد عبارات صحيحة وأخرى خاطئة، وإنما إذا أردت أن تقيس شخصية إنسان من الناس هل هو شخص 

 ن تصف هذا السلوك بعبارات بل العدواني أو غير عدواني، هل هو شخص متفاهم متفاعل، ال تستطيع أ

بد من اختبارات، هذا االختبار يوجه إلى املفحوص أو الشخص املبحوث ويجيب على  بد من مقاييس، ال

العبارات التي تصف سلوكه، بمعنى لو أردنا أن نقيس درجة ضبط األعصاب لدى طالب املرحلة الثانوية، وإلى 

توازنة املتوافقة داخلًيا، والتي تستطيع أن تضبط نفسها في أي مدى لديهم نوع من التمتع بالشخصية امل
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، فتقول للمبحوث: عندما يغضبني شخص فإنني أبادر مباشرة بالرد عليه، 
ً
لحظات الغضب، فتوجه له سؤاال

إذا ضربني ضربته، إذا تكلم علي تكلمت عليه، إذا رفع صوته رفعت صوتي، هنا ليس هناك صح أو خطأ، وإنما 

بنعم أو ال إلى حد ما كما أسلفنا سابًقا، من مجموع العبارات التي تم توجيهها للمبحوث نستطيع  هناك إجابة

أن نستشف أو أن نعرف أو نكشف شخصية هذا اإلنسان هل هي شخصية غضوبة، أم هي شخصية حليمة 

 أو متوائمة مع ذاتها.

 ات ما،أو خماسية وفق متغير  ة، رباعية،: االستجابات أحياًنا قد تكون ثنائية، ثالثيتحديد االستجابات)ب( 

بعض االختبارات أحياًنا تقيس و وهناك ثالثية )موافق / غير متأكد / غير موافق(، ، فهناك ثنائية )نعم / ال(

: عبارة تقيس مدى الرضا الوظيفي، هناك عبارة تقيس الرضا الوظيفي، والرضا عن ب  
ً
، فتقول مثال

ً
 واحدا

ً
عدا

، ويمكن أن تقيس أكثر من بعد .املال، والرضا عن األ 
ً
 معينا

ً
 سرة، وغير ذلك، فيمكن للعبارة أن تقيس بعدا

 

 :أهم مميزات هذه االختبارات

 قبل تطبع هذه األسئلة في استبانة محكمة من التكلف كثيًرا، فبمجرد ما بسيطة جًدا واقتصاديةأنها  (1

ه، فإنك تستطيع أن تصورها في أي مكان متخصصين، أو خبراء متضلعين في مجال العلم الذي تريد أن تقيس

 في مدى  تكلف كثيًرا، وبسيطة فيأتي تصوير وال
ً
املبحوث وتعطيه ورقة، يأخذ هذه األسئلة، يقرأها، يفكر قليال

ا هي ببساطة التحتاج إلى جهد كبير جًدا.اإلجابة التي تنطبق عليه انطباقها عليه، يختار
ً
 ، ثم يسلمها لك، إذ

يشعر به  عنى أنه الدخل لك أيها الباحث بما يقوله هذا املبحوث، وإنما هو الذي يكتب ما، بمموضوعيةأنها  (2

يجوز  دخل لك في تغيير إجاباته، وال تجاه العبارة التي أعطيته إياها أو تجاه االختبار الذي قدمته له، فأنت ال

 ك أكثر من العبارة الفالنية.يصح لك أن تؤثر عليه في إجاباته، فتقول: ال ، أرى هذه العبارة تناسب وال

 :وأهم عيوبها

تكون بالضرورة هي نفس اإلجابات  ، بمعنى أن املبحوث أحياًنا قد يجيب إجابات لكن قد التكون صادقة قد ال (1

 في هذا االختبار أو املقياس، وبالتالي هناك نوع من التزييف.الباحث التي يريدها 

يعني تكشف عن بعض  ،إلى حد ما لها حساسية اجتماعيةاملقياس  قد تكون العبارات املوجودة في االختبار أو (2

نوع من الجوانب الخاصة للمبحوث، فبالتالي املبحوث اليمكن أن يستجيب مع هذا، خشية أن يكون فيها 

 اختراق الخصوصية.

 عن االنسجام قد اليعرف املبحوث مايريد أن يجيب عنه (3
ً
 أو مقياسا

ً
، فعندما تقدم لشخص ما اختبارا

لشخص ي، أو عن التعامل مع الضغوط النفسية، قد يكون هذا الشخص الذي يجيب على هذا السؤال ا

ات متعددة يعرف شخصيته، فكيف نستطيع أن نقيم من خالل اختيار  اليعرف ماذا تريد أنت، بل هو حتى ال

  .تعطيه إياها في اختبار
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أحياًنا هذه االستجابات مختلفة من  ،يستطيع املبحوث معرفة مدى انطباق هذه املعلومات عليه قد ال (4

 تعطيه 
ً
بط نفس ي فيها لكن بالغضب، فيقول: بعض املواقف ال أضأسئلة تتعلق مواقف إلى مواقف، فقد مثال

أستطيع أن أضبط نفس ي فيها ، بعض الناس يستطيع أن يضبط أعصابه ويتحكم في األخرى بعض املواقف 

، ولكن في ال
ً

ا اختالف املواقف،  .يستطيع، وبعض الناس العكس بيت الضغوطه النفسية في العمل مثال
ً
إذ

يمكن  واختالف التصرف في املواقف نفسها يؤدي أحياًنا إلى اختالل في نتائج االختبار ونتائج املقياس، وبهذا ال

 االعتماد بصفة كلية كاملة، على أن هذا املقياس هو الصحيح.

ا بالقراءة والك بد أن يكون املبحوث ال (5
ً
ا اليستطيع أن يقرأ وال يكتب، ألنه مهم جًدا أن تابةعارف ، وليس أميًّ

 يكتب هو بنفسه.

، يعني قد ال تظهر لنا الدوافع، تعكس االستجابة الحقيقية للمستجيب قد تكون هذه األسئلة أو املقياس ال (6

 في موقف معين، هذا التصرف قد ال
ً
 معينا

ً
ي نحن ينسجم مع األسلوب الذ فعندما يتصرف شخص تصرفا

قد يكون ليس وراءه دوافع معينة نستطيع ؟ نعيشه لكنه تصرف بهذه الطريقة فهل هذا صحيح أو غير صحيح

 أن نستشفها من خالل املقياس أو من خالل االختبار الذي نحن نقدمه.
 

 : األساليب اإلسقاطية

 تضع شخص في غرفة  هي موقف معين مثير يستجيب له الفرد استجابة حرة بالطريقة التي يريدها، بمعنى -
ً

مثال

ا، وتنظر 
ً
معينة، ثم تدخل عليه شيًئا مخيًفا أو تطفئ عليه اإلضاءة، أو تخبره بخبر مفاجئ، فتعطيه حدث

من خالل االستجابات التي أبداها هذا الشخص تستطيع أن تسقط شخصيته هل هي من و  ،هي استجاباته ما

 من النوع الذي يستطيع أن يتوآم ذاتًيا مع ماسمعه أو ال. النوع الذي يتقبل املفاجآت، من النوع الذي ينهار،

األساليب اإلسقاطية مهمة جًدا، يستخدمها غالًبا اإلخصائيون النفسيون العالجيون، في علم النفس  -

، هذا في الغالب مهم عندهم ملعرفة اإلسقاطات Clinical Psychology ، أو علم النفس اإلكلينيكيالسريري 

يختزنه العقل الباطن من خبرات سابقة، وكيف يتصرف اإلنسان وفق هذه الخبرات التي  ماالنفسية وما مدى 

 واجهها في هذه املواقف.

طبيب نفس ي وهو  Hermann Rorschachشاخ ر رو هيرمان من أشهر من قام بهذه االختبارات شخص اسمه  -

 سويسري وعالم في املقاييس النفسية.
 

يقدمها الفرد نحو التي سالبة الوجبة أو املستجابة اال قاييس يقيس غالًبا وهي نوع من امل : مقاييس االتجاهات

 موضوع معين أو نحو مؤسسة، أو نحو مفاهيم وقضايا معينة، 

َن  ا النوع من املقاييسهذبوغالًبا أكثر من يقوم  و  َسم   . أو أصحاب قياس الرأي العام ،صناع القراربالذين ي 
ً

فلو مثال

، ولكنها تريد أن تعرف إلى أي مدى سيكون هذا النظام مفيًدا أو غير أرادت دائرة حكومية م
ً
عينة أن تطبق نظاما
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 إما نتيجتهما تكون ، وغالًبا هذا النظام ضد مفيد، ستجد أنهم يقومون بهذا املقياس لكي يعرفون هل أنت مع أو

  أو متوقف، ويتضمن مقياس االتجاهات ثالثة أنواع: ،أو ضد ،مع

 ( الهدف.1

 الحالة االنفعالية.( 2

 ( توجيه السلوك.3
 

جيد أو ، جيدمثل: سلوك معين، أو درجة التقدير  : تستخدم غالًبا عندما نريد أن نعرف درجةمقاييس التقدير

مجرد آلة لتسجيل هي غالًبا االستمارة التي تستخدم في مقياس التقدير و  ممتاز في الدراسة التحصيلية.أو جًدا، 

قيمتها في مدى الدقة التي تم بها جمع هذه البيانات، ومدى مراعاة أن تكون هذه املالحظات املالحظات، ويتوقف 

 تقيس ما
ً

 وضعت له. فعال
 

يعني تأخذ البيانات التي تم تسجيلها طوال اليوم عن الظواهر أو األحداث التي تمت وتبدأ : قوائم املراجعة

 ، وتقيس مدى غياب الخاصية املوضوعية.بقياسها
 

: وهو عبارة عن ورقة أو أكثر من ورقة، وثيقة أو وثائق توجه للمبحوث أو العينة التي تم اختيارها، بياناالست

وتحتوي على أسئلة كثيرة جًدا يتم اإلجابة عليها، ويمكن أن يسجل املستجيبون إجاباتهم مكتوبة لكل مفردة من 

 وضعت له. مفردات االستبانة، ويمألونها بطريقة خاصة تناسب الترتيب الذي

 :أسئلة مفتوحة وأسئلة مغلقة يمكن تصنيف أسئلة االستبانة إلى

 األسئلة محددة واإلجابات محددة كذلك ويختار بينها.: أسئلة مغلقة )مقيدة()أ( 

 مميزات االستبانة املقيدة )املغلقة(: 

 أنها أسهل ش يء للمستجيبين وسريعة.  -

 بعض. أنها تسهل مقارنة إجابات املستفيدين بعضهم مع -

 أنه يمكن ترميزها بكل بساطة فيما يتعلق بالبرنامج اإلحصائي. -

 أنها تزيد احتمال استجابة أفراد العينة في األسئلة فكلما كثرت األسئلة كثر املستجيبون بالتالي هي سهلة. -

خرى يعرفها املستجيب لكن هنا )نعم / ال / إجابة أ من املمكن أن تقلل من عدد األسئلة الغامضة التي ال -

 محددة(.

 االستبانة املقيدة )املغلقة(:عيوب 

 أنها تعطي فرصة إلجابات لم يفكر فيها الشخص.  -

 جابات املختلفة، واالستجابات الخاصة كذلك.اإل أنها يصعب التمييز بين  -
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أنها قد تصيب الفرد باإلحباط لعدم وجود إجابة تناسب حالته فأنت تعطيه السؤال واإلجابة كذلك فقد  -

 إلجابات املوضوعة تناسبه.التكون ا

 .ايستطيعون أن يدلوا به هناك أشخاص لديهم أفكار أخرى داخل املوضوع وال -

 أحياًنا قد تكون اإلجابات تزيد عن عشر، فيقع املفحوص في حيرة وبعضها قد تكون متداخلة. -

 التي تترك للمبحوث أن يتحدث أو يتكلم بما يريد.: أسئلة مفتوحة)ب( 

 املفتوح:  مميزات االستبيان

 من مميزاته أن يعطي املبحوث حرية االستجابة من دون توقف. -

 أنه يمكن الحصول على نتائج غير متوقعة، أو استجابات أيًضا كثيرة. -

 تسمح بحرية التعبير والتفكير كذلك. -

 يستطيع أن يعطيني إجابات وأعطيه مبررات. -

 االستبيان املفتوح:  عيوب

 ين.يصعب أن تصنف استجابات املبحوث -

 يصعب أن تفصل بينها. -

 يصعب تحليلها إحصائًيا، ألنها مختلفة. -

 قد تكون شعورية. -

 قد تتسم بالخصوصية. -
ً
 قد تتسم أحياًنا بالعمومية، وأحيانا

 املستوى التعليمي يؤثر في هذه االستجابات. -
 

 وصلى هللا وسلم على نبينا محمد. هذا وهللا أعلم

 
 القحطانيمنيرة   مل تفريغ املحاضرات:قام بتفريغ هذه املحاضرة من فريق ع

 خلدون األتاس ياملراجعة والتدقيق وضبط الصياغة: ب ماق

 يشو رئيفة در  اإلخراج النهائي: و  ،الصياغةوإعادة ضبط و ، والتدقيقاملراجعة و اإلشراف العام على فريق العمل، 
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 الثالثة عشرةاملحاضرة 
 

 وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحمد هلل رب العاملين، بسم هللا الرحمن الرحيم

قدم لكم ضمن 
 
 أخرى في مادة مناهج ومصادر البحث التي ت

ً
السعدي املستوى األول  برنامجمرحًبا بكم أحبتي مرة

 أكاديمية تفسير للدراسات القرآنية وعلومها.ه والذي تقدم

ا تحدثنا في املحاضرة املاضية عن   نوع ،األساليب اإلسقاطية نوتكلمنا ع ،أدوات جمع البياناتو أساليب كن 

 واملالحظة. ،واملقابلة ،اليوم نكمل ما يتعلق باالستبيان .اييسعن املقو   ،االختبارات
 

 Questionnaire االستبيان

 :من أهمها ،وقلنا بأن  هناك عدًدا من العيوب عيوب االستبيانتحدثنا في آخر املحاضرة املاضية عن 

نوع من التفصيالت التي يعطونها في اإلجابات املفتوحة دون أن تكون لها فائدة. ين يعطى املبحوثأحيانا  هأن -

 هناك و 
َ
حدد ل .اختالفات في االستجاباتأيضا

 
 ،سينطلق في إجاباته في إطار محدداإلجابة  لمبحوثفإذا لم ت

ستطيع مثال أن تعطي إجابة )س( من الناس فيجيب على أشياء قد ال تكون مفيدة وهنا تأتي االختالفات؛ فال ت

 الختالف األثر.و أنها كإجابة )ص( الختالف التعبير 

 يصعب مقارنة اإلجابات وترميزها إحصائًيا كما ذكرنا.  -

 وال حتى مساحة ألن يجلس اإلنسان يكتب كل ما لديه. يوجد وقتأحياًنا قد تكون األسئلة عامة وال  -

 من أدوات جمع البيانات. هذا النوعالتعليمي يؤثر في مثل  املستوى  -

 ما هي األمور التي يجب أن نراعيها عندما نبني االستبيان أو نبني االستمارة التي نريد أن نطبقها على املبحوثين؟

يجب أن تكون العبارات واضحة ودقيقة وذات معنى بحيث يفسرها املستجيب بنفسه أو بطريقة يفهمها دون   -

إنما هي عبارات واضحة مباشرة ال  ؛ن يفكر هل هذه تعني كذا أو تعني كذا أو إلى آخرهأن يكون هناك داع  إلى أ

 تحتمل تفسيًرا آخر.

ما يتعلق فيبحوث وتقول ملأن نتجنب كتابة العبارات أو األسئلة املزدوجة أو املنفية أو املتحيزة. يعني ما تأتي  -

: "الكذب عادة سيئة ألنها..." ثم  بالقيم واملبادئ
ً
أنت  ،توحي له باإلجابة. ال مجموعة إجابات وكأنك تعطيهمثال

أو من  ،نت عندما توحي له باإلجابة من خالل التحيزفأ ،يجيبهو تقول له: "ما رأيك في الكذب؟" فقط ثم 

 الصدق والكذب في عبارة واحدة. فهذا غير صحيح. ،أو من خالل االزدواجية ،خالل النفي
ً
 بأن تضع له مثال

لة مرتبطة باملوضوع نفسه للمستجيب. يعني ما تأتي مثال بأسئلة خارج نطاق البحث وإنما أن تكون األسئ -

 أسئلة تخدم البحث نفسه.
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 أن تأتي كباحث أو كعضو  ،التأكد من خلو االستبيان من األخطاء املطبعية والنحوية واللغوية -
ً
فعيب أصال

  ،بحوثمهيئة تدريس تعطي استبانة لل
ً
وأنت في  ،الحظات التي كتبتها أيها الباحثتحت امل ثم يبدأ يضع خطا

أنت املفترض أن تكون دقيًقا في صياغتك األخطاء، فمستوى عال  من التعليم ويبدأ يستدرك عليك املبحوث 

 أو يدققها مدقق لغوي لكي يقف فيها على األخطاء. ،لهذه االستبانة وأن تراجعها

ا تأخذ وقت املبحوث وتجعله ال تكون األسئلة طويلة جًد  بمعنى ،أن تكون عدد األسئلة في االستبانة مقبولة -

 يمل ويكل من هذا املوضوع. لتكن أسئلة سريعة قصيرة مباشرة تمت باملوضوع بصلة كبيرة جًدا.
 

 Interview املقابلة

 أو املقابلة.  interviewبالــ يسمى وهي ما نأتي إلى أداة أخرى من أدوات جمع البيانات 

هذه عبارة عن اختبارات قلنا أن االستبانة،  ، وعنعن املقاييسو  ،البداية عن االختباراتعندما تحدثنا في  -

 ى املبحوث،ذهب إلت أنت كباحثاملقابلة في تختلف. فاملقابلة ، أما مكتوبة تعطيها للمبحوث وتنتظر استجابته

 ثم هو يجيب عليها.وتكون أنت وإياه في مكان معين تقدم له األسئلة تطرحها عليه  ،إليك هو أو يأتي

التي يسألها الباحث للمبحوث أو املشاركين في البحث وينتظر هي مجموعة من األسئلة الشفهية املقابلة  -

 استجاباتهم عليها. 

ملاذا؟ ألنها تسمح بأن نستكشف  ، Qualitative Studiesيسمى  ام ،البحوث الكيفية ه هوأكثر ما تستخدم في -

، أنت سوف تتعرف على أشياء كثيرة في شخصيته؛ لغة وتقابل املبحوثتأتي عندما ف . أخرى مفتوحة اأبعاد

االسبيان، أنت تعطيه الورقة هكذا ثم هو يذهب ويجيب في الجسد، االنفعاالت، طريقة تفاعله معك، لكن 

 بينما، وبين املبحوث وإنما هي لغة صامتةفاللغة معدومة تقريًبا بينك  ،عليها بإجابات معروفة ثم يعطيك إياها

تسأله ثم تنتظر إجابته وترى ردود فعله إذا ما كان السؤال  ،املقابلة أنت تسأل املبحوث وهو مواجه  لك في

 يثير غضبه أو يثير شكه أو يثير لديه التساؤل. 
ً
 مثال

هي  االستبيان أو االستبانة أو االستمارةف االستبانة واملقابلة.فرق بين هو الهذا و  ، منطوق  استبيان املقابلة -

بمعنى أنها تكون من خالل اللسان فتسجل أو تكتب  ،بينما املقابلة هي استبيان منطوق  ،مكتوبة أسئلة

 استجابات املبحوث.

فضل بينما االستبيان ، لشخصيةيفضل الناس املقابلة على االستبيان الشخص ي في املوضوعات ا - في ي 

 لو أر 
ً
ايا الرأي العام، فما الذي نستخدمه؟ املقابلة أم قض منقضية في نا أن نبحث داملوضوعات العامة. مثال

لكن األمور الشخصية  ،عامة ليست فيها خصوصيةال اياقضالاالستبيان؟ نستخدم االستبيان. ملاذا؟ ألن 

باستطاعته أن فعندئذ تكون مفيدة. ملاذا؟ ألنها تفيد في قرب املبحوث من الباحث و  ،املقابلة يناسبها أسلوب

 يقيس مستوى االنسجام النفس ي في شخصية املبحوث.و يالحظ ردود األفعال، و  يالحظ االستجابات،
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 أنت اآلن تسأل املبحوث  ،ن تعديلها حسب املوقفكمرنة ويماملقابلة  -
ً
مقابلة بينك وبينه ثم في بمعنى مثال

 ب عليكجهنا يعلى هذا السؤال، ، ال يريد اإلجابة عن اإلجابة وجدت أنه عند سؤال من األسئلة أحجم

كباحث أن ال تأطره على اإلجابة أطًرا وإنما تغض الطرف عن هذا السؤال، تستبدله، تغيره، تحوره، تلغيه 

 نهائًيا. بالتالي أنت تستطيع أن تتصرف تلقائًيا أثناء املقابلة بصورة تجعل املبحوث يستجيب لك. بينما 
ً
أصال

هذا  هال يناسبقد ك فرصة لتغيير هذا السؤال. في االستبيان أنت تعطيه الورقة يجيب عليها دون أن يكون هنا

ا هناك فرق.  يتعارض مع مبادئه وإلى آخره.أو ، ويتعارض من خصوصياتهيخترق  أو قد السؤال،
ً
 إذ

فالباحث يستطيع أثناء إجرائه للمقابلة مع من املرونة في أسلوب املقابلة إمكانية تغيير السؤال أثناء املقابلة،  -

ا إذا كان ال يناسبه أو شعر أنه يضايقه ويثير غضبه مثال.  األسئلة التي يطرحها عليهاملبحوث أن يغير من 
ً
إذ

 أنت أثناء املقابلة تستطيع أن تغير السؤال، تلغيه بناًء على ردود األفعال وبالتالي هناك نوع من املرونة.

 :أنواع املقابلة

وكل سؤال يتبعه مجموعة من  ،تي فيها أسئلة محددةالهي املقابلة ونعني باملقابلة املقننة املقابلة املقننة:  .1

بينها اإلجابة التي تتفق مع رأيه. ويتميز هذا النوع من اإلجابات بالصدق املبحوث من اإلجابات يختار 

 اآلن لو أردت أن أقابل شخص معين، إما أن أعطيه االستبيان وهو يذهب يجيب  .واملوضوعية
ً
بمعنى مثال

أو  ،أخرى باالستبيان مملوًءا وأنا أفرغه في الحاسب اآللي في برنامج وأستخرج البياناتعليه ثم يعود إلي  مرة 

ل هذا االستبيان إلى مقابلة وأقول: "أنت يا أحمد، اليوم عندك موعد مقابلة ألخذ إجاباتك".  يمسك فأنني أحو 

ثم يأخذ ردود فعله أو ردود إجابته أو يسأله إياها  ،أو يعطيها املبحوث ثم يقرأها له ،الباحث باألسئلة بين يديه

 وبالتالي هو يختار بينها. املقننهذا النوع يسمى  عليها.
ً
 ألن إجاباته موجودة أصال

 وأسئلتها محددة، وإجاباتها محددة.
ً
 املقابلة املقننة صارمة جدا

ليس فيها اختيارات  أنه بمعنى ،هناك نوع من املقابالت تسمى "املقابلة شبه املقننة": املقابلة شبه املقننة .2

دة  ،متعددة وأحياًنا تكون ، تسمح باإلجابات الفردية أحياًنا لإلجابة، ولكن تصاغ بحيث األسئلة غير محدِّ

هناك أسئلة محددة وهناك أسئلة  يعني تتراوح بين املقننة املغلقة وبين املفتوحة يعني في الوسط. .مغلقة

 ه املحددة فيه.مفتوحة. ولكل سؤال من هذه األسئلة هدفه وغايت

  :املقابلة غير املقننة .3
ً
. وفيها يقوم الباحث بتوجيه سؤال على املبحوث. وهذه األسئلة غالًبا تكون واسعة جدا

 في قضية الحجاب؟" وتترك له ف .يعني ليس لها حد
ً
 أمامك مبحوث تقابله فتقول: "ما رأيك مثال

ً
. الكالمتأتي مثال

.هو سيتكلم وأنت تسجل استجاباته أو تك
ً
وهذا يختلف عن سؤالك  تبها إذا أردت أو تسجلها ثم تفرغها كتابة

يجب أن ال تخرج حتى تغطي  مثال: "أرى أن زوجتيللمبحوث في استبانة عن قضية الحجاب، قد يكون السؤال 

أوافق/ال أوافق. أو تسأله سؤال: "هل زوجتك تغطي رأسها؟" يقول: "نعم، زوجتي تغطي ، واإلجابة: رأسها"
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، أما في غير املقنن ." فتسجل إجابته. فهذه اإلجابة الحقيقة هي إجابة مبنية على أن هناك ش يء مقننرأسها

 وهو يبدأ يتكلم عنه.  ،أو العنوان املحدد الكبير املوضوعرأس  مفتوحة، أنت تعطي املبحوث اإلجابة

 أم شبه املقننة أم غير املقننة؟ أفضل املقننة  املقابلةهل 

ستخدم املزيج بين املقابلة املقننة وغير املقننة ألنها تعطينا فرصة أو تعطي املبحوث فرصة األفضل حقيقة أ ن ي 

 ألن يكتب أمور 
ً
أخرى، خواطر في باله وفي نفسه، في املقابل يستطيع الباحث أن يستفيد منها في معرفة ردود الفعل  ا

 ومعرفة املستوى العقلي والنفس ي لدى املبحوث.

 ديل إال إذا كان هناك أنواعا منتسجل استجابات املبحوث كما هي أثناء املقابلة دون تعاألفضل أن  كما أن

 ،ممكن التغاض ي عنهاما شابه، فخصوصية قد تهدد خصوصية املبحوث أو تهدد مثال أمن البلد أو  افيه اإلجابات

 بانفعاالتها.و كما هي بلغتها العامية االجابات لكن األصل أن تسجل 

تواه مثال العقلي مسالباحث  كانقد تؤثر في املقابلة. يعني مثال لو و ون هناك أمور تتعلق بالباحث أحياًنا قد يك

ي ال يقرأ وال يكتب يخاطبه بعبارات عربية فصيحة مغرقة ف ،والفكري والتعليمي عال  جًدا ويقابل شخص مثال أم 

، امات كبار السن غير اهتمامات الشبابهتم، أو اختالف في العمر حيث أن افال يستطيع أن يفهمه ،في الغرابة

، أو في الخبرة أو في التخصص، أو أو االختالف في العمر ،االختالف في املستوى التعليمي هذاوهكذا. هنا سنجد أن 

أحياًنا قد يكون فيها نوع من اإلشكالية ألنها ال تعطي االستجابات الحقيقية. في الجنس، كل ذلك يؤثر في املقابلة و 

فيها نوع من ، معلومات معلومات عميقةجدا،  تعطي معلومات كبيرةاملقابلة كما قلنا ميزتها أنها : املقابلةمميزات 

 ما بين ردود األفعال واالستجابات وما بين األمور الخاصة فيما يتعلق باملبحوث.التنوع 
 

 Observation املالحظة

هذه األداة مهمة جدا فيما يتعلق و  جمع البيانات.لاحث أداة من أدوات جمع البيانات يعمد إليها الب املالحظة هي

والباحث يأتي  وطبيعته، املبحوث يتصرف على سجيتهتعتمد على أن . ملاذا؟ ألن بدراسة السلوك وردود األفعال

 إليه ويالحظه في املوقف أو في الحدث نفسه ويسجل مالحظاته. 

 هو عملية مالحظة 
ً
. يعني أنت تالحظ السلوك كما ذاته تمهيًدا لتسجيلهث املبحو سلوك أسلوب املالحظة حقيقة

 ي الواقع ثم تسجل مشاهداتك عليه.هو ف

وال تتطلب ،وال تتطلب اختبارات  ،وال تتطلب استبانات ،املالحظة ميزتها أنها ال تتطلب وسيط مميزات املالحظة:

 ثرية وكبيرة جدا عن املبحوث. مل ،مقاييس
ً
حوث هو يراقب املبو اذا؟ ألن الباحث ولكنها تعطينا معلومات حقيقة

يع أن نخرج بمعلومات كبيرة نستط ومن مجموع هذه املشاهدات يسجل مشاهداته، ويراه في املوقف الذي هو فيه

 جدا. 
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أحياًنا قد تكون هذه املعلومات فعال ثرية وغنية لكن أحياًنا قد تكون معقدة. ملاذا؟ ألن ما تستطيع أن تفك الرموز 

كون بعض املبحوثين ألنك ترى الحدث أو ترى املوقف أمامك وال تستطيع أن ترى أحيانا االنفعاالت. قد يالتي بينها 

 ميوله، من قد يغير  ،يعرف أنك كباحث تراقبه مثال عندما
ً
يفعل  ومع إرادته، هو تصرفاته التي ال تتفق مع فعال

بحث. وهذا فيه نوع من الذكاء لدى  هذا الش يء من أجل أن يضلل الباحث.  بعض املبحوثين عندنا يتقين أنه ي 

 :أخالقيات الباحث الذي يجمع بيانات باستخدام أسلوب املالحظة

 نشير إلى قضية األخالقي -
ً
 ال يرى قد بعض املبحوثين ، ففيما يتعلق بمراقبة املبحوثفي الباحث  اتهنا حقيقة

الحظ  هأن وال يعلم  يطلع عليها أحد.األمور الخاصة التي يجب أال  ويكون لديه مني 

 من العيب أو ليس من األخالق أن تأتي إلى شخص وتراقبه دون علمه.  كما أنه -

أنه أحياًنا إذا علم أنك تراقبه أو تالحظه، قد يغير من سلوكه بما ال يعكس الوضع الطبيعي  اآلخر،واألمر  -

 الذي هو عليه في األصل. 

الحظة بقدر ما تعطي لنا معلومات كثيرة جدا وغنية وثرية طريقة جمع البيانات فيما يتعلق باملنقول أن فهنا  -

 إال أنها أحياًنا محفوفة ببعض املخاطر األخالقية إال إذا تم االتفاق مع املبحوث بأنه يوافق على هذه الطريقة.

 األدوات التي تستخدم في أسلوب املالحظة:

السجالت ، قاييساملقوائم املراجعات،  ون قد تك األدوات التي نستخدمها أثناء املالحظة لتسجيل املالحظات

 هي نموذج أو  .القصصية
ً
ستخدم في املالحظة كذلك. يعني املالحظة حقيقة

 
جميع األدوات التي أخذناها قبل قد ت

 أداة لجمع البيانات قد تحمل في طياتها أيًضا أدوات أخرى.

 فوائد استخدام أسلوب املالحظة:

 :املالحظة لها فوائد. من أهمها

 معلومات مهمة. و ها تعطي معلومات كبيرة، أن -

  ،قيس بها ردود الفعل غير املكتوبةيستطيع أن ي الباحث أن -

  ،قيس بها مدى تأثيرات واستجابات املبحوثيستطيع أن ي -

 ،قيس بها القيميستطيع أن ي -

في املوقف  راه في املوضع أوي الباحث. وبالتالي، فه كباحثاملبحوث وهو ال يشعر بسلوك قيس يستطيع أن ي -

 أو في الحدث الطبيعي كما هو دون أن يكون هناك نوع من التزلف أو التغيير أو التمثيل.

ا أن  ، ألنأنها في مجال الدراسات النفسية والتحليلية مهمة جًدا لتعديل السلوك - تعديل السلوك يحتاج من 

 نرى املبحوث كما هو في واقعه دون تزييف ودون تغيير. 
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 وب املالحظة:عيوب استخدام أسل

قد تكون فيها نوع من االختراق؛ االختراق األخالقي لخصوصية  –مثل ما قلنا قبل قليل –من عيوبها أنها   -

 املبحوث. 

أنك لو أخبرت املبحوث بأنك تراقبه، قد يغير من استجاباته، أن املبحوث أحياًنا إذا اكتشف أن الباحث  -

 رف تصرفات غير ما هو عليه بالفعل.يراقبه أو يالحظه، قد يضلله وبالتالي هو يتص

 . ا كبيرا ملالحظة املبحوث ثم تسجيل البيانات على سلوكهاألمر املهم كذلك أنها تأخذ وقت -

مجال دراسات األطفال ومعرفة سلوكيات األطفال فيد في يغالًبا أسلوب جمع البيانات بأسلوب املالحظة 

شفون أن تكي التي تجعلهم من الذكاء ومن الفطنة  مم ألنهلكن الكبار قد ال تفيد معه ،وتعديل سلوك األطفال

  إجاباتهم. منوبالتالي قد يغيرون أو هذا املوقف الباحث أراد مالحظتهم في مثل هذا الظرف 
 

سواء كانت عن طريق وضع املبحوث  ،كلها؛ األساليب اإلسقاطيةأو األساليب األمر املهم فيما يتعلق بهذه األدوات 

يتم توجيهها للمبحوث سواء كانت االختبارات التي أو ، ى ردود فعله لتقيس بذلك شخصيتهتر في موقف ثم 

 ، هو أن اختبارات تحصيلية أو اختبارات تشخصية أو اختبارات شخصية أو اختبارات سيكيومترية يعني نفسية

نختبرها أو نقيسها في الواقع املقاييس تعطينا جانب من جوانب الظاهرة التي نريد أن  وأهذه األسئلة أو االختبارات 

 تنطوي كأسلوب جمع بيانات املقابلة  كما أنالذي نحن فيه. 
ً
لها  ىعلأيضا ِّ

ة يستطيع الباحث أن يحص  فوائد جم 

خالل البيانات من الكثير من  ميستطيع أن يأخذ الباحث منهف همبحوثين وبناء عالقة ودية معللم تهمن خالل مقابل

 هذه. مقابلته

عرف  .يستخدم في التقديم لطلب عملبلة املقاأسلوب  إذا أراد اإلنسان أن يتقدم إلى عمل جديد، يتم مقابلته لي 

مدى بداهته في تصرفات معينة. قد و مدى حضور ذهنه، و ظروف معينة، مدى تصرفه في و مدى اتزان شخصيته، 

رى هل هو يستطيع أن يعمل تح ا لي 
ً
ستفز  أحيانا أثناء املقابلة ليتصرف تصرف  ت الضغط أو ال يعمل. ي 

ا في مجال البحوث الكيفيةفاملقابلة مهمة جدا وهي أداة من أدوات البحث التي ال يستهان بها وهي   تستخدم غالب 

 التي يتم من خاللها التعبير عن الظاهرة ال باألرقام وإنما بالوصف املباشر املجرد. 

أداة من أدوات البحث مهمة كذلك. اآلن هي تستخدم على  هي، فا يتعلق باالستبانة أو االستبيان أو االستمارةمفي

نطاق واسع في الكثير من املعاهد والكليات واملدارس ومراكز البحوث. وتجد الناس فيهم حمى مستعرة في استخدام 

 االستبيان واالستمارة على أنها تعتبر األسهل واألبسط واألسرع حتى يتم من خالل ذلك إيجاد نتائج سريعة جًدا.

 يستخدمها كثير من الطالب الذين يريدون بحوث التخرج أو بحوث املاجستير
ً
 .وهذه حقيقة

الكمية  البحثية األدواتوبين  ،األدوات البحثية الكيفية كاملالحظة واملقابلةاألصل أن يكون هناك مواءمة بين 

 . اإلسقاطيةاألساليب كاالختبارات واملقاييس و 
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نسأل هللا جل وعال أن يوفق الجميع ملا يحب ويرض ى  يتعلق بأدوات جمع البيانات.هذا ما أردنا الحديث عنه فيها 

 إلى مرحلة جديدة تتعلق بمراحل البحث العلمي وسواء كانت مراحل أولية أو مراحل 
ً
وننتقل إن شاء هللا مستقبال

 أجمعين. أساسية ثم نختم بعد ذلك منهجنا. وهذا وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
 

 
 قام بتفريغ هذه املحاضرة من فريق عمل تفريغ املحاضرات:  

 عبير معتوق شلبي -

 مروة املاحي -

 رئيفة درويشاملراجعة والتدقيق وضبط الصياغة: بقام 

 يشو رئيفة در  اإلخراج النهائي: و  ،الصياغةوإعادة ضبط و ، والتدقيقاملراجعة و اإلشراف العام على فريق العمل، 
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 الرابعة عشرةرة املحاض
 

بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نبى بعده، مرحبا بكم أحبتى الطالب فى 

هذه املحاضرة، التى هى من ضمن سلسلة مادة مناهج البحث، والتى تقدمها أكاديمية تفسير للدراسات القرآنية 

سنتحدث عن ثالث أو أربع نقاط مهمة جدا، وهى ضمن ما يسمى بـ:  ضمن برنامج السعدى املستوى األول، اليوم

سنتكلم عنها  ، والتىمراحل تأسيسية أو بنائيةو بعد ذلك  مراحل أوليةله ، البحث مراحل عمل البحث األولية

 مستقبال، لكن اآلن نتحدث مرحلة مهمة جدا وهى:

 مرحلة اختيار املوضوع

تبر حجر الزاوية، وهى النواة، وهى األساس، وهى الخطوة األولى التى نصعد بها أن هذه املرحلة تعفيه ال شك مما   

إلى سلم البحث، وندلف إلى عامله الواسع، فكيف يمكن اختيار موضوع البحث؟ ما هى الخطوات؟ ما هى طرقه؟ 

 حاضرة. ما هى أولوياته؟ كيف نحدد األهمية واألسباب؟ كل هذا سنتطرق إليه بإذن هللا تعالى فى هذه امل

ال يوجد بحث حقيقة ليس له موضوع، إما فى مجال التخصص كمجال عام، أو فى مجاالت دقيقة فى التخصص 

موضوع البحث أو ما يسمى بمشكلة البحث، أحيانا  ذاته. فالخطوة األولى من خطوات البحث العلمى هى أن تختار

ن كالهما سواء، ألن املشكلة إنما تنبع من يخلط الناس بين قضية املشكلة وبين قضية املوضوع، والحقيقة أ

الواقع أن املشكلة في موضوع البحث، لكن بعض الناس يفهمون أن املشكلة هى إشكال، أو عراقيل، أو عقبة، لكن 

قد يقع اإلنسان فى مشكلة،  .فى املجال البحثى يختلف تناولها ويختلف معناها عن املشكلة فى حياتنا العامة

مثال على مستوى الحكومات، على مستوى و مشكلة، املرض مشكلة، وإن كان قدر هللا تعالى، فالضائقة املادية 

األفراد، على مستوى املؤسسات، قد تقع مؤسسة ما فى مشكلة، أنها ليس عندها ميزانية كافية وموازنة كافية 

فى املجال فاملشكلة جدا،  للمستقبل، قد تقع املنظمة أو املؤسسة فى مشكلة أنها ال يوجد عندها كادر وظيفى قوى 

 نريد أن نبحث عنه. وقد تعبر عن هم  أو موضوع، قد تعبر عن معضلة البحثى

ا الخطوة األولى هى 
ً
 ما تكون هذه املشكلة نابعة من التخصص مشكلة البحث اختيار موضوع البحث أو  :إذ

ً
، وعادة

الفقه، أو أصول الفقه، أو أدرس أصول  فعندما أدرس التفسير مثال ، أو أدرس .ذاته، أو من الباحث نفسه

 الحديث، أو أدرس علم اإلجتماع، أو الطب، أو الفيزياء أو الكيمياء، أى تخصص شئت، إما أن يكون املوضوع أو

أو التحقق  كمالهاإة معرفية نستطيع أو نريد أن هناك حاجة، أو أن هناك فجو باملشكلة نابعة من التخصص ذاته، 

العلمى، أو يكون الباحث نفسه لديه تساؤالت، تطلع أو تشوق أو فضول أو تطفل علمى، منها من خالل البحث 

يبحث عن ش ىء معين يجول بخاطره، وله رغبة فى الدخول فيه، قد يكون فى مجال تخصصه، وقد ال يكون فى مجال 

اإلنسان عندما  يملك األداة، هذه األداة قد يطبقها على فنون متعددة، لكنهو تخصصه، ألن من يملك البحث 

 يأتىيبحث فى فن يحسنه أو في تخصصه سيظهر بال شك إبداعه فيه، وإضافته إليه أولى، وأكبر، وأجدر من أن 
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ما دام هذا الطالب يملك  .إلى تخصص آخر لكى يبحث فيه، ولكن القضية األولى املهمة، أن األداة موجودة لديه

حث وطرق استخدام هذه املناهج، وجمع البيانات، وتطبيقها، أداة بحثية، وعنده من الفهم الكامل ملناهج الب

ا هو يملك هذا األداة التى يستطيع أن يقود بها 
ً
وتحليلها، وتفسيرها، والخروج منها بنتائج، وتحليل هذه النتائج. إذ

 مجاالت متعددة، قد تكون قريبة من مجال موضوعه، وقد تكون بعيدة من مجال التخصص ذاته.
 

  النقطة او 
ً
 ؟ما هى طرق تحديد موضوع البحث، أو مشكلة البحث هى: ملهمة جدا

 طرق تحديد موضوع البحث، أو مشكلة البحث

 هناك طرق متعددة ومن أهم هذه الطرق: 

، ولديه شغف يث القارئ الذى لديه النهم القرائما من شك أن وجود الباح الرجوع إلى املصادر العلمية: -1

بد أن تعن  فى ذهنه، أو تبرز، أو تقفز إلى ذهنه تساؤالت، أو إشكاالت يحتاج القراءة ولديه شغف اإلطالع، ال 

أن يعرف فيها رأى العلماء، ليتحقق من اآلراء التى تحدثت عن هذا األمر، وبالتالى هذه املصادر التى تحدثت فى 

مجال تخصصه  تخصص هذا الطالب، أو هذا األستاذ أو هذا الباحث بشكل  عام، سمه ما شئت، قد تكون فى

ا
ً
 ،تمت دراستها من قبل، تأملها بعناية، فهناك مجموعة من االعتبارات التى على الباحث أن يتفاداها. إذ

 القضية أنها تنبع من الباحث نفسه.

فقد تجمعك ببعض املتخصصين الجهابذة فى مجال التخصص حتكاك مع ذوى الخبرة والتخصص: اال  -2

 هذه املشكلة. جلسة حوار أو نقاش جانبية فتبرز لك

قد يكون من مصادر اختيار املوضوع أحيانا سؤال هذا اإلنسان مجرد ما  من الباحث ذاته وتأمالته:سؤال  -3

تجلس تفكر مع ذاتك، تتأمل فى العلم، تربط أجزاءه بعضها ببعض، إال أن يعن  لك سؤال، هذا السؤال يعبر 

ى واإلستقصاء، عن الجوعة الفكرية، هذه الجوعة الفكرية هى التى يريد  ِّ
الباحث أن يشبعها من خالل التقص  

 فمن هنا تبرز لديه قضية موضوع البحث أو مشكلة البحث.
 

 شروط اختيار املوضوع

 االعتبارات التى على الباحث أن يتفاداها عند اختيار موضوع البحث؟ هناك عدة أمور: ماهى الشروط أو

ا يكثر الجدل حوله -1 بعض املوضوعات لم ينته فيها العلماء إلى حل، أصبحت  بمعنى هناك ،أال يختار موضوع 

للجدل، أو املناقشات الطويلة والحوارات، وبالتالى لم يصلوا فيها إلى حل، خصوصا القضايا الفلسفية،  مثارا 

وراء النقاش فيها طائل، وبالتالى ينتهى البحث فيها إلى حلقة مفرغة، من هذه األمثلة مثال: قضية من التى ليس 

بد أن أثبت هذا األمر، أيهما أول، هل كانت الدجاجة أم  ال :هما األول، الدجاجة أم البيضة، قد يقول باحثأي

ا حقيقة، لكنه يدل على قضية الجدل الذى قد يكون فى القضايا 
ً
البيضة، هذا وإن كان مثاال طريًفا ومضحك

ا . تعرض لها الباحث، ال يجب أن ييمكن التحقق منها ليس لها نهاية وال التي الفلسفية
ً
عند اختيار موضوع  ،إذ
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نتهى فيها إلى نتيجة ثابتة، بل أصبحت على مالبحث   داريجب تجنب املوضوعات التى يكثر الجدال حولها وال ي 

، وإن كان فيها نوع من اإلختالفات قضية دوران األرض التاريخ والعصور هى مثار شك أو مثار جدل، مثل

هى تدور حول الشمس، أو الشمس تدور هل األرض ثابتة أو غير ثابتة، هل رض، الواضحة، قضية دوران األ 

 حولها، هذه األشياء يكثر الجدل حولها، وبالتالى تجنبها من األمور التى ينبغى أن يتعمدها الباحث.

 .دهاالتى قد تجهده، وقد يكون فيها أشياء ال يحسنها وال يجي كما يجب أن يتجنب الباحث املواضيع املعقدة: -2

فمثال قد يكون فى بعض البحوث ما يسمى بالرياضيات البحتة، وما يسمى بالتكنولوجيا املتخصصة سواء كان 

فى مجال الهندسة، أو الطب، أو مجال الكيمياء، قد تكون هذه املجاالت ليس فى وسع الباحث، وهو فى مجال 

، ولكل علم أبجدياته اه ال يملك أساسياتهآخر وتخصص آخر، أن يبحث فيها بعمق، أو أن يدخل إليها بثقة، ألن

وأساسياته، فإذا لم نمتلك أساسيات هذا العلم ونتضلع منها، فإنه ال يمكن نتيجة لذلك أن يدخل الباحث 

 إلى هذا املجال بثقة ويقول أنا سأبحث فى هذا املوضوع.

ا:  -3
 
ك  بحث نه 

 
لى موضوعات ممجوجة تم بحثها، بمعنى أن تأتى مثال إينبغى أن يتجنب الباحث املوضوع الذى أ

ليست ممجوجة سخًفا، ال موجودة قد يكون لها قدر ولها مكانة فى نفوسنا، لكنها بحثت على مدار واسع، 

وتناولها الباحثون على مدار السنوات والعصور املاضية، فتجد أن البحث فيه قد يكون نوع من اإلجهاد، وبذل 

ليه اآلخرون وبالتالى بحثه ألف، ألفين، ثالثة آالف، أربعة آالف على الجهد فى ش ىء نتيجته تصل إلى ما وصل إ

 مدار بعيد، كلهم يبحثون هذا األمر، وبالتالى قد تجد النتيجة هى نفسها. 

على سبيل املثال لو أردنا أن نبحث تجنب املوضوع الذى يصعب الحصول فيه على املادة العلمية الالزمة:  -4

طاق الكرة األرضية، مخلوقات فى أفالك بعيدة، ستجد أنه من الصعب أن عن املخلوقات التى هى خارج ن

اإلنسان يجمع املادة العلمية عنها، ألنه يحتاج إلى أن يصل إلى هناك، قد ال يكون فيها كتب مكتوبة، وقد ال 

ة إن يكون هناك أناس أصال سبقوا أن دخلوا إلى هذا املجال، يتحدثوا عن تلك املخلوقات الغريبة والعجيب

 كانت موجودة، وبالتالى على الباحث أن يتجنب هذا األمر.

على سبيل املثال قد يقول بعض الباحثين: أنا أريد أن أيضا على الباحث أن يتجنب املوضوعات الواسعة:  -5

أبحث عن قضية العقيدة، أو فى التفسير، أو التوحيد كرديف للعقيدة، أو األديان بشكل عام موضوع واسع، 

ريد أن تبحثه بالضبط فى هذا املجال؟ هذا املجال بمثابة محيط، إذا أردت أن تدخل إليه ال تستطيع لذى تا ما

أن تلم بأطرافه، وال بأعماقه، وال بنهايته وبالتالى يجب عليك أن تكون دقيًقا وأنت تأخذ جزًءا من هذا الكل 

ن يكون لدى الباحث الحصيف العاقل إذا الكبير، وأحياًنا قد تأخذ جزًءا من جزء، أو جزيئا من جزء، فالبد أ

 أراد أن يبحث موضوًعا أن يكون هذا املوضوع غير متشعب وغير واسع، البد أن يحصره.
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التى ليس لها مجال أن تدرسها، على سبيل املثال  ينبغى على الباحث أن يبتعد عن املوضوعات الغامضة -6

ألمور الغيبة التى ال نستطيع أن نصل فيها إلى اختبارات البحث مثال فيما يتعلق باألرواح أو الجن، ما يتعلق با

 حقيقية ثابتة، فالبد أن يتجنبها الباحث حتى ال يضيع وقته.  

 يكثر 
ً
 أال يختار الباحث قضية

ً
إذا تم اختيار مشكلة البحث بناء على اإلعتبارات املاضية التى ذكرناها، وهى أوال

معقًدا يعتمد على أدوات وأساليب ال يحسنها الباحث، قد يتطلب منه الجدل حولها، وأال يختار الباحث موضوًعا 

تل 
 
جهد وق

 
جهًدا كبيًرا كى يتعلم أوال تلك املبادىء واألساسيات فى هذا العلم ثم يبحث، وأيضا أال يكون املوضوع أ

ا بالضرورة، وأال يكون املوضوع يصعب أن نجمع له املادة العلمية الالزمة
ً
ا وأصبح معروف

ً
له، أيضا نبتعد عن  بحث

ة الفضفاضة، وإنما نكون محددين فى موضوع محدد حتى نصل إليه بجهدنا وبوقتنا،  املوضوعات الواسعة الفج 

إذا تم  اختيار مشكلة أو قضية البحث على اإلعتبارات السابقة فى  إذن، أيضا أن نتجنب املوضوعات الغامضة.

اأمرين  فينبغى أن نختبر اإلرشادات السابقة، ألنه من أولويات اختيار : وانتبهوا معى فى هذا املوضوعمهمين جد 

  املشكلة محل البحث.
 

 أولويات اختيار املشكلة

ومن األمور التى ينبغى أن نتجنبها، أن تقول  :أن يكون لديك القدرة العلمية فى بحث هذا املوضوع األمر األول:

وض،  إذا كنت ال تملك  أو أبحث مثال فى أشياء لغوية متخصصة،أريد أن أبحث فى املواريث، أو أبحث فى الَعر 

ال، القدرة العلمية فى هذا املجال ح 
 
؛ ملاذا؟ ألنك ال تملك أدواته، ال تملك أساسياته، فكيف فبحثك فيه من امل

 !تبحث فيه؟

لباحثين وهذه مهمة ينبغى أن نقف عندها وقفة بسيطة، بعض ا لديك الرغبة الصادقة: أن تكون  األمر الثانى:

يبدأ فى البحث وهو ال يملك الرغبة فيه، قد يكون إما أنه يرى أنه طريق سهل للحصول على املعلومات أو الدرجة 

العلمية، أو أنه موحًى إليه من قبل املشرف أو أستاذ املادة، أو أنه سمع الناس يتحدثون عن هذا املوضوع فأراد 

قة النابعة من الداخل أن تبحث فى هذا املوضوع لكى تحقق فيه إذا لم تكن لديك الرغبة الصادف .أن يبحث عنه

شخصيتك، وتحقق فيه أهدافك وطموحاتك، فإنك بذلك تضيع وقتك ألن الذى ال يملك الرغبة الصادقة يقف 

ا
ً
يجب أن يكون لدى  ،فى أول الطريق، أو يقف فى منتصفه، بل قد يعود قبل أن يحصل على النتيجة النهائية. إذ

 القدرة العلمية، ثم الرغبة الصادقة فى املوضوع.الباحث أ
ً

 وال

، من هذه األمور الشروط التي يجب أن تتوفر في االختيار إذا تم اختيار املشكلة ومقوماتها، فإنها تتأثر بعدة أمور     

 الجيد ملوضوع البحث.
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 شروط االختيار الجيد ملوضوع أو مشكلة البحث

وأن تتناول املجاالت املتخصصة  قدر واسع من اإلطالع والقراءة،سعة ووفرة اإلطالع، وأن يكون على  -1

 املرتبطة بموضوع البحث، ألن الذى ال يقرأ لن يستطيع أن يصل إلى نتيجة، وأن يكون لديه النهم البحثى.

إذا لم يكن لدى الباحث هذه الصفة، وهذا الشرط امليل الطبيعى إلى اإلستطالع وحب الفضول العلمى، -2

طيع أن يبحث، البد أن يكون لدى اإلنسان الفضول العلمى، بأنه ال يسلم مباشرة بكل ما يقرؤه فإنه لن يست

أو يسمعه، بل لديه سؤال التحقق، وال نقول سؤال الشك، ألن هناك أمور ال يسعنا فيها الشك، وسؤال 

ى... بِّ
 
ل
َ
َن ق َمئِّ

 
َيط ن لِّ كِّ

َ
، وهذا ليس هو  [260]البقرة:{ التحقق على غرار ما ذكر إبراهيم عليه السالم: }...َول

اطمئنان شك، وإنما اطمئنان يقين. فمثله مثل طالب العلم أو الباحث الذى يريد أن يسمع املعلومات من 

َبت، ولكنه ال ي   تِّ
 
ِّ اآلخرين، وتناولتها الكتب وك

 
، وإنما البد أن يقف بعمق وبثقة على التحقق من سل

ً
م بها بداهة

 يه الفضول العلمى فإنه لن يكون لديه الجلد والصبر على البحث.هذه األمور، فإذا لم يكن لد

ا على املالحظة امليدانية -3 مثال أن يكون بمعنى وأن يكون لديه تجارب شخصية يومية، ، الدقة وأن يكون قادر 

الباحث لديه عقلية تأملية، عقلية مالحظة، وعلى سبيل املثال فى مجال اإلجتماع والخدمة اإلجتماعية 

الدراسات النفسية، قد يكون أيضا فى مجاالت الظواهر والعلوم، أن تأخذ من املالحظات اليومية ومجال 

أو سؤال كيف؟  ،تأتيك ومضة تريد أن تستفسر ملاذا يحدث هذا األمر؟ فسؤال ملاذا ،البسيطة، تأتيك أسئلة

ملعرفى، أو الفضول أو سؤال متى؟ أو سؤال أين يحدث هذا األمر؟ هى تساؤالت تسمى بتساؤالت النهم ا

املعرفى، ولكن تنبع من ماذا؟ من املالحظة، ومثلها مثل عندما اكتشف اسحق نيوتن قضية الجاذبية لم يكن 

 من خالل مالحظة: ملاذا عندما تسقط التفاحة من 
ً

لديه علم بمجال الجاذبية، ولكنه سأل نفسه سؤاال

والظروف  تكون السحب متراكمة ملاذا أحياناو  .حظةالشجرة تسقط إلى األسفل وال تطلع إلى األعلى؟ هذه مال 

لكن ال ينزل املطر؟ هذه مالحظات يومية بسيطة تجعل اإلنسان يسأل نفسه و  املناخية توحي بنزول املطر،

ا املالحظة امليدانية هى من أبرز شروط البحث. ا. ملاذ
ً
 إذ

ى نظم ، إلى نظريات، فإذا كان لدى إلى قوانين، إلأن يكون لدى الباحث الرغبة فى الوصول إلى قانون،  -4

الباحث هذا النهم، أو هذه الرغبة فى أن يصل إلى نظريات أو إلى اكتشافات جديدة، فإنه سوف يكون عنده 

 قضية البحث واإلهتمام بالبحث.

من الجهالة أن يبدأ الباحث بحثه وهو ال يملك أمهات الكتب، وال يملك أن يكون لديه املصادر املطلوبة،  -5

راجع األساسية فى التخصص، وال يملك حتى املصادر اإللكترونية فى مجال التخصص، فيريد أن يبدأ صفر امل

 اليدين ثم يقول أريد أن أبحث فى هذا املوضوع.
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 ما هى معايير إختيار املشكلة الواجب دراستها

 مشكلة البحث هى:أن تتوفر فى  نبغييعنى كيف أستطيع أن أصيغ مشكلة البحث، من املعايير التى ي    

1-  
ً
 جديًدا إلى مجال املعرفة، بمعنى ال تكرر ما كرره اآلخرون، وإنما أن تأتى بش ىء جديد. أن تضيف شيئا

البحوث  ،أن يكون هناك هدف علمى واضح، بمعنى أن تكون هناك بحوث تطبيقية، أو بحوث نظرية -2

ن تفسر حقائق، أو تصل إلى حقائق، التطبيقية تريد أن أن تصل إلى حل املشكلة، البحوث النظرية تريد أ

 هذه األمور فهذا ش ىء جميل.وجود فإذا استطاع الباحث أن يصيغ مشكلته البحثية متوخًيا أو متأكًدا من 

ا قد  -3
ً
، وقد تكلمنا قبل قليل أال يكون بحث ا جديًدا غير مطروق 

ً
أن يكون هناك حداثة البحث، أن يكون بحث

ك  نهِّ
 
تل أ

 
ا.وق

ً
 بحث

 ضوع قابل للدراسة، وأن تكون املشكلة مثيرة، وشيقة.أن يكون املو  -4

 أن تكون لها قيمة علمية تضاف إلى العلم، تضاف إلى التخصص. -5

، بمعنى عدم اإلعتماد على أفكار اآلخرين، أال تنقل من اآلخرين. -6
ً
 أن تكون مشكلة البحث أصيلة

 أن تكون فى حدود موضوع البحث، وموضوع التخصص. -7

 ليل واستنتاج يمكن التوصل إليه.أن يكون فيها فحص وتح -8

وأن يحافظ الباحث  أن ال يكون هناك خلط بين املراحل، املراحل األولية واملراحل التى نصل فيها إلى الحقائق.  -9

على قدرتة السليمة فى الحكم على األشياء وفًقا ألهمية ترتيب األولويات. هذا ما يسمى بقضية األصالة فى 

 عرض املشكلة البحثية.

 وهللا أعلم، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد. هذا

 
 أخت في هللاقام بتفريغ هذه املحاضرة من فريق عمل تفريغ املحاضرات:  

 خلدون األتاس ياملراجعة والتدقيق وضبط الصياغة: ب ماق

 يشو ر رئيفة د اإلخراج النهائي: و  ،الصياغةوإعادة ضبط و ، والتدقيقاملراجعة و اإلشراف العام على فريق العمل، 
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 الخامسة عشرةاملحاضرة 
 

 وسالًما على الهادي األمين، بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
وعلى آله وصحبه ومن اقتفى  ،الحمد هلل رب العاملين وصالة

قدم لكم ضمن برنامج السعدي املستوى  أثره إلى يوم الدين.
 
مرحًبا بكم أيها األحبة الطالب في هذه املحاضرة والتي ت

 ة مناهج البحث والتي تقدمها أكاديمية تفسير للدراسات القرآنية.األول ملاد

وهذه  .البحث لةمشكاختيار موضوع أو وهي: مراحل العمل في البحث أولى في املحاضرة املاضية عن تحدثنا 

نحدد من أهمها أن ، البحث تحتوي على أمور متعددة خطة عناصرالخطوة هي من عناصر خطة البحث، إذ أن 

األهمية العلمية  ثم ،نحدد الحدود الزمانية واملكانيةثم  ب،املناس نختار العنوانثم أن ،  بحثمشكلة ال

 الدراسات السابقة. ثم ، والعملية للبحث

واملراحل  ،وطرق اختيار املوضوع ومصادره موضوع البحث،اختيار من الحديث عن في املحاضرة املاضية  انتهينا

ثم للبحث، يات. واآلن نتحدث عن األهمية العلمية والعملية و ضوع ثم األولالتي يتم من خاللها اختيار املو 

 صياغة املشكلة. سنتحدث عن 

 األهمية العلمية والعملية للبحث

مجتمع بشكل لللعلم أو لأو  ،باحث نفسهللما من شك أن لكل موضوع أهمية، سواء كانت هذه األهمية خاصة 

تقسيم األهمية إلى قسمين: أهمية علمية  إلىبمجال مناهج البحث  عام. ومن هنا يميل الباحثون واملشتغلون 

 وأهمية عملية. 

 :األهمية العلمية للبحث .1

 أن نبحث في  -
ً
األهمية العلمية في الغالب تتجه إلى خدمة البحث نفسه، خدمة العلم نفسه. يعني لو أردنا مثال

نظرية،  اتطبيقية أو علوًم  اة سواء أكانت علوًم التفسير أو في الفقه أو في أي مجال من مجاالت العلوم املختلف

. وكل خطوة يقوم بها الباحث في مجال العلم أو إلى زيادة املعرفة بهذا العلمو إثراء هذا العلم نحن نهدف إلى ف

عتبر إضافة إلى هذا التخصص. غالًبا في كل علم فجوات
 
هذه الفجوات إما تبرز في و  ،البحث هي في الحقيقة ت

فيأتي  ،أو في املصادر نفسها ،أو تبرز في شكل نقص في املعرفة نفسها ،أو تبرز في شكل تناقض ،شكل سؤال

 الباحث لكي يسد هذه الفجوة. 

والتقص ي ،والبحث  ،من خالل االستقصاء إثراء العلم أو التخصصمن هنا فاألهمية العلمية للبحث هي  -

ية املحاضرات أو بداية املنهج أن املعرفة العلمية هي ملوضوع معين من كافة جوانبه وأطرافه. فكما قلنا في بدا

فيأتي )ب( من بعده فيأخذ املوضوع ويضيف إليه.  ،معرفة تراكمية. بمعنى يأتي )أ( من الناس يبحث موضوًعا

 الكبير.  التوسعوهكذا حتى تصل املعرفة إلى 
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ا -
ً
األبحاث ببالكتب أو املكتبة العلمية  بسد الفجوات العلمية وإثراءاألهمية العلمية نعني بها ما يتعلق  ،إذ

هو  ،أو تم تحكيمه ،أو تم الحكم عليه ،التي يستطيع أن يرجع إليها الباحثون. فكل بحث رصين تمت مناقشته

ا هذا ما يسمى باألهمية العلمية. 
ً
 في الحقيقة إضافة جديدة إلى مجال املعرفة أو مجال التخصص. إذ

ة اختبار فرضيات، اختبار نظريات للتحقق من صحة مقوالت، للتحقق من أيًضا قد يكون من األهمية العلمي -

ا كل ما يتعلق 
ً
صحة استنتاجات، للتحقق من صحة دراسات سابقة. فهذا يعد إضافة علمية كذلك. إذ

كل ما يتعلق باملتخصصات ومتعلقات البحث سواء كانت الوصول إلى حقائق أو التحقق و باألشياء النظرية، 

اختبار فرضيات أو تطبيق وسائل أو تطبيق دراسات أو الوصول إلى اإلجابة عن تساؤالت أو  من فرضيات أو

سمى باألهمية و تأليف أبحاث أو البدء مما انتهى إليه اآلخرون. كل هذه تعتبر إضافات علمية.   .العلميةهذا ما ي 
 

 :األهمية العملية .2

ما هي النتيجة التي من خاللها أي من خاللها البحث.  التي نطبق نعني بها األهمية التطبيقيةاألهمية العملية  -

 التي تفيد الناس في مجال حياتهم اليومية.  البحوث التطبيقيةنحصل على فوائد؟ وهذا في الغالب يأتي في 

 بالوضوء -
ً
 بحث باحث فيما يتعلق مثال

ً
 وأسبابه ... إلخ، فإن ،وشروطه ،وفروضه ،وأهمية الوضوء ،فلو مثال

ما وصل إليه مناحيتين: ناحية علمية وهي إثراء باب الوضوء في الفقه والتحقق تكون من أهمية بحثه س

املحققون والعلماء السابقون. واألمر الثاني هو أن الذي يقرأ البحث ويتأكد من مصادره ومراجعه وأن ما تم 

ناًء على ما توصلت الوصول إليه كان بأسلوب علمي رصين حقيقي، فإنه يستطيع أن يطبق الوضوء في حياته ب

 إليه هذه الدراسة. هذا في مجال الوضوء، العبادات. 

 عندما يبحث العلماء  مثل خذ في مجال آخر -
ً
املجال التقني والتكنولوجي، في مجال ما يخدم اإلنسان. يعني مثال

والعدوى  في الوصول إلى قضية حماية اإلنسان من أعراض أو أمراض أو ما يسمونه الوقاية في مجال الجراثيم

 على ،همية عمليةأهناك ، ومجال الوقاية منها
ً
ذلك فيما  وهناك أهمية علمية تطبق لدى الناس. خذ مثاال

ي من األبحاث واملعارف ما شئت. ستجد أن التوصيات  ِّ
يتعلق بمرض الكورونا أو مرض أنفلونزا الطيور أو سم 

ي إلى دراسات جديدة ويشير إلى أهمية إجراء دراسات والنتائج التي توصل إليها الباحث منها ما يخدم العلم ويؤد

ومنها ما يخدم العمل ويؤدي إلى أن يسلك الناس أساليب وطرق وإجراءات ملموسة  ،جديدة للتوسع

 محسوسة بناًء على نتائج هذا البحث. 

 هذا ما يتعلق بأهمية البحث؛ هناك األهمية العلمية واألهمية العملية. 
 

 أسباب البحث

 :سباب التي تدفع اإلنسان إلى البحث. هناك أسباب كثيرة وعديدة جدا. منهااأل  وهي

 الشغف وحب االطالع وحب البحث.   -
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 ،أو املشرف عليه ،أو أستاذه ،سواء كان طالب علم كلفه شيخه ،أيًضا قد يكون البحث تكليف من جهة معينة -

ا أ
ً
 و تعطي جائزة ملن يبحث هذا البحث. أو أن يكون من جهة معينة تريد أن تبحث أمًرا ما فتدفع مبلغ

أو تخصصية في التخصص نفسه. فهناك  ،وهناك أسباب مجتمعية ،هناك أسباب ذاتية للباحث نفسه -

 أسباب تدفع الباحث إلى أن يبحث موضوًعا ما من املوضوعات.

ا انتهينا 
ً
أو  ،كان السبب أكاديمًياسواء ،وأسباب اختيار الباحث موضوًعا معيًنا  ،األهمية العلمية والعملية منإذ

أو تطوعًيا هكذا من اإلنسان ذاته؛ أًيا كانت هذه األسباب هي أسباب منطقية وتبريرية ألن  ،أو مجتمعًيا ،ذاتًيا

املنهج البحثي العلمي الرصين للوصول إلى الحقائق واملعارف واملعلومات واإلجابة على ويسلك يسلكها الباحث، 

 حث. التساؤالت التي يتضمنها الب
 

 اختيار عنوان البحث

اختيار العنوان املناسب للدراسة أو للبحث وهذا في الغالب من املآزق  من األمور املهمة في البحث العلمي هو: -

وهم بين أمرين: إما طالب علم يجهد نفسه في املوضوع لكي يكون موضوًعا  ،التي يقع فيها الكثير من طلبة العلم

هل املوضوع و  ،عنواًنا رائًعا مبهًرا وينس ى األدوات األساسية في هذا املوضوعو يضع وال يهتم بالعنوان، أمميًزا 

 يتمه أم ال.قادر على أن هل هو بحثه اختاره لالذي 

 قد نجد  -
ً
أو ما  ،مثل "التخطيط االستراتيجي البعيد املدى"عنواين ألبحاث ذات عبارات كالتي نراها اآلن،  مثال

سمى بـ "إدارة األزمات"  ما  ،أتي ملوضوع رنان مبهر، فتأو البعد املعرفي ،و التدخل في األزماتأ ،ي 
ً
ولكن هل فعال

 بالعلم أو باملوضوع؟ 
ً
ا وثيًقا لصيًقا أصيال

ً
ريد نما تأتي أهمية هنا و سيتم بحثه هو بالضرورة يرتبط ارتباط

 قضية اختيار العنوان. وهو الحديث عنه، 

هي من أهم الخطوات. بل قالوا إن اختيار العنوان يعادل نصف  بحثال يرى الباحثون أن عملية اختيار عنوان -

البحث. يعني انظر إلى األهمية. إذا اخترت عنوانك بدقة، فأنت كأنما مضيت في البحث نصفه أو قطعت في 

 يحدد املوضوع، يحدد العلم، يحدد املنهج، يحدد 
ً
البحث نصف شوطه. ملاذا؟ ألن العنوان هو االسم الذي أوال

هداف، يحدد الطريقة، يحدد أسلوب التحليل، يحدد أسلوب النتائج، يحدد أسلوب تحليل النتائج، يحدد األ 

ا قطعنا نصف نالتوصيات. فإذا وصلنا إلى أن نصيغ عنوان البحث صياغة دقيقة طائعة واضحة محددة، فإن

 شوطنا في الوصول إلى البحث العلمي.

كما ذكرت،  ،هناك العكس: موضوعات رنانةو ال يدل عليها.  هناك أبحاث جيدة في محتواها ولكن العنوان -

ا ال بد أن يكون هناك نوًعا من التواؤم واالنسجام 
ً
عنوانين براقة، ولكن محتوى البحث ال يدل عليها كذلك. إذ

لنا واالرتباط التام بين موضوع البحث وبين محتوى البحث. وهذا يحدد لنا أموًرا كثيًرا. يحدد لنا املنهج، يحدد 

 مجتمع الدراسة، أدوات الدراسة، كل ما يتعلق باملوضوع. 
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 لبحث:مناسسب لشروط اختيار عنوان 

ا بدقة متناهيةيجب أن يكون عنوان البحث  .1
 
 هذا أول شرط. و . مصاغ

 على مجال البحث،  ،يعكس العنوان املحتوى املوضوعي العلمي للبحث نفسهأيًضا أن  .2
ً
بمعنى أن يكون داال

 املتبع، واضًحا.  محدًدا للمنهج

 أمثلة على اختيارات جيدة لعنوان البحث:

 عندما نقول عنوان -
ً
"دراسة عن حماية البيئة في اإلسالم". هذا موضوع رائع جًدا ومحدد ودقيق ألنه  مثل: مثال

ا ليس البيئة في مجال النظم والقوانين وال البيئة في مجال األ 
ً
ديان يدرس ماذا؟ البيئة. وأين؟ في اإلسالم. إذ

 األخرى وال في مجال املنظمات اإلنسانية وإنما "حماية البيئة في اإلسالم". هذه دراسة.

 "التربية البيئية في املرحلة الثانوية". هذا مثال رائع جًدا للعنوان الصحيح. يتحدث عن ماذا؟  -
ً
عندما نقول مثال

 يشتمل على التربية
ً
ا كل كلمة وضعت في عنوان ثم اشتمل على املر  ،ثم اشتمل على البيئة ،أوال

ً
حلة الثانوية. إذ

الدراسة وفي موضوع الدراسة البد أن يكون لها أهميتها. عندما تريد أن توضح املفاهيم وتشرح املفاهيم، ال 

 تأتي بمفاهيم اعتباطية وإنما تأتي بها من أين؟ من موضوع البحث الرئيس ي. 

 على ذلك. عندما نقول "أثر استخدام اإل  -
ً
نترنت أو التعلم التعاوني في تنمية املهارات االجتماعية خذ مثاال

للطالب في املرحلة االبتدائية". انظر إلى كم  كلمة هنا في هذا املوضوع. وهو موضوع رائع جًدا. يحتوي على 

 احتوى على
ً
 وال بد أن أحدد ماذا أعني باألثر، احتوى على استخدام اإلنترنت أو التعلم "أثر" كلمة ماذا؟ أوال

ا، استخدم عبارة "في تنمية املهارات" ماذا أقصد بتنمية وماذا أقصد بمهارات؟ وما مالتعاوني ونأخذ واحد منه

ا  أقصد باملهارات االجتماعية؟ وماذا أقصد باملرحلة االبتدائية؟
ً
كل كلمة وضعت في هذا العنوان ال بد أن إذ

 في الحديث عن مفاهيم الدراسة، 
 
  ،لبحثعن مفاهيم او تكون ممثلة

 
وأن تكون هذه املفاهيم معرفة

  بنوعين:

 نظرًيا بمعنى أن أرجع إلى األدبيات والقواميس اللغوية العربية أو القواميس رَ عَ أن تكون م   تعريف نظري:
ً
فة

حماية ومصطلح البيئة ومصطلح الراد بمصطلح كذا، بمصطلح ي   مااملتخصصة في مجال معين وأن أبحث في

ية ومصطلح الحياة االجتماعية. فكل هذه العبارات ال بد أن أبحث عنها نظرًيا في تعريفها التربية ومصطلح التنم

 من خالل اللغة ومن خالل النظريات التي تناولت هذا املفهوم وتحدثت عنه. 

لقى عليه باللوم في التوسع ذاوه :تعريف إجرائي ه على تدراس رقص في أو ،مهم جًدا ألنه يحمي الباحث من أن ي 

ا بهذا املفهومهو و  ،معين ش يء يعني عندما يتحدث الباحث عن  .أن يحدد الباحث ماذا يريد هو ذاته إجرائي 

 "حماية البيئة في اإلسالم"، 
ً
ولها معنى  ،كلمة حماية لها تعريف لغوي وهو الوقاية والحفظ نجد أنقضية مثال

 "أنا أقصد بالحماية مجمو 
ً
عة النصوص القرآنية والسنة النبوية وما إجرائي في البحث بأن يقول الباحث مثال
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صح من أقوال السلف فيما يتعلق بحماية مصادر البيئة. هذا التحديد هو في الحقيقة واضح جًدا ألنه يخرج 

ما ال يمكن أن يكون من صلب أو له ارتباط باملوضوع. فال تأتي وتعرف الحماية وتقول هي تلك اإلجراءات التي 

املنظمة )أ( من الناس لحماية املنشآت أو لحماية رأس املال... إلخ. ال بد أن تكون دقيًقا  يتخذها )أ( من الناس أو

 
 
 محدًدا واضًحا مباشًرا ال ت

 
خرج منه ما هو من صلبه وما هو منه. فال بد أن دخل في املوضوع ما ليس منه وال ت

 يكون هناك تعريف للمفاهيم. 

. بمعنى أنه عندما لبحثه حتى ينتهي من كتابة البحث تماما نهائيكتابة العنوان ال علىينتظر أن على الباحث  .3

، يبدأ الباحث في البحث يضع عنواًنا 
ً
هذا العنوان و  . العنوانيغير هذا  ينتهي من كتابة بحثه ربماوعندما مبدئيا

 أن أقول بأني س
ً
أبحث عن املبدئي يحدد الشخصية العامة أو الهوية العامة ملوضوع الدراسة. فال يمكن مثال

 عندما ترسل رسالة إلى شخص. هذه الرسالة مكتوب عليها العنوان )فالن 
ً
علم كذا وأنا لم أضع له عنواًنا. كمثال

الفالني شارع كذا بيت رقم كذا إلخ( إذا لم يكن هناك عنواًنا واضًحا، فالرسالة إلى أين ستذهب؟ ستضيع 

وف يضيع في ثنايا أو في بحر العلم الهائج املتالطم يكتب عنوان البحث بدقة، فإنه س وكذلك الباحث إذا ال

 الذي ال عمق له أو عمقه جًدا عميق. 

. بمعنى أن يساق إما على شكل سؤال أو يأتي بعبارة أن يكون العنوان ملفت ومثير لفضول الباحثينينبغي  .4

 للناس. فهناك أحيانً  ، عبارةلها أهمتيها ولها رونقها
ً
ا موضوعات أو أبحاث رنانة تستطيع أن تكون جاذبة

محتواها جميل ورصين والبحث فيها أصيل ولكن العنوان ال يدل على البحث؛ إما أنه سيق بعبارات هزيلة أو 

ا ال بد  لم يركز الباحث فيه على األمر األهم. ومن هنا كان لديه شيًئا من االنحراف بالبحث إلى مجال آخر.
ً
إذ

أن يعبر عن مضمون البحث نفسه من دون زيادة و كون مثيًرا للفضول، أن يكون العنوان الفًتا لالهتمام، أن ي

ألن كل كلمة تضعها في العنوان ال بد أن تكون هي الكلمة املفتاحية التي عندما تأتي مصادر البحث  ؛وال نقصان

ا لكشف العنوان أو للبحث، ستجد أن هناك كلمات تتكرر دائًما: حماية، البيئ
ً
ة، اإلليكترونية وتضع كشاف

اإلسالم، حماية، البيئة، اإلسالم كما قلنا قبل قليل. هذه الكلمات املتكررة هي ما نسميها الكلمات املفتاحية 

 والتي يتضمنها عنوان البحث. فتكون واضحة جًدا. 

أو تدخل فيها أكثر من ،أو فيها لبس  ،الباحث عن املصطلحات والكلمات التي فيها غموض أن يبتعدينبغي  .5

. ال بد أن تكون كل كلمة لها مصطلح. فإذا كان لها أكثر من مصطلح أو معنى، ال بد أن كثر من معنىموضوع أو أ

تحدد ذلك في ثنايا املوضوع وتقول "أنا أردت بالحماية في هذا املجال كذا؛ مجموعة األحاديث والنصوص التي 

 سالم لحماية البيئة.تناولت الحماية. وأقصد بالحماية هي اإلجراءات الوقائية التي وضعها اإل 

ا العنوانأن يعبر الباحث عن  .6 ليس فيها أخطاء إمالئية أو أخطاء لغوية.  بصياغة دقيقة سهلة سليمة لغوي 

 أن يصيغ عنواًنا يحتوي على كم هائل من األخطاء. 
ً
 فعيب على الباحث حقيقة
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. على سبيل املثال "اآليات أي ال يكون عنوان طويل جًدا ،يصوغ العنوان بصيغة بحثية مركزةأن يوضح أو  .7

 .
ً
القرآنية واألحاديث النبوية التي تناولت موضوع الحماية في اإلسالم من منطلق..." هذا كله ليس عنواًنا حقيقة

 هذا كأنما أنت دخلت في صلب املوضوع. كن دقيًقا مباشًرا. عنوانك يدل على البحث ويعطي إشارات.

صاغ أن  .8 أنه ال يلجأ الباحث إلى وضع عنوان التي قال العلماء عنها ، و كلمة 15كلمات ال تزيد عن العنوان بي 

العبر وديوان املبتدأ والخبر  " : ابن خلدون في كتاب التاريخ كتاب ومثاله عنوانإال لضرورة. كلمة  15مكون من 

 هًدا ولكنيعتبر عنوان طويل جفهذا . " في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر

 موضوع ومحتوى الكتاب. ىيدل عل

ا عن الهدف الذي وضع من أجلهاملهم من  .9  .وأن يكون واضًحا للمستهدفين ،أن يكون عنوان البحث معبر 
 

 وصلى هللا وسلم على سيدنا محمد. والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 
 ة املاحيمرو قام بتفريغ هذه املحاضرة من فريق عمل تفريغ املحاضرات:  

 رئيفة درويش قام باملراجعة والتدقيق وضبط الصياغة:

 يشو رئيفة در  اإلخراج النهائي: و  ،الصياغةوإعادة ضبط و ، والتدقيقاملراجعة و اإلشراف العام على فريق العمل، 
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 السادسة عشرةاملحاضرة 
 

وعلى آله وصحبه وسلم  ،نا محمدوالصالة والسالم على نبي ،الحمد هلل رب العاملين بسم هللا الرحمن الرحيم

ضمن  ،في أكاديمية تفسير للدراسات القرآنية ،ج البحثاه، ضمن مادة منهذه املحاضرة تقدم لكم .أجمعين

فيما يتعلق  ،ما تحدثنا عنه في املحاضرة املاضيةالحديث عنواصل ، ، املستوى األول اإلمام السعديبرنامج 

 ميتها وحدودها. بمشكلة البحث وتحديدها، وما يتعلق بأه

  ،صياغة املوضوعتحدثنا في 
ً
البد أن يكون الباحث دقيقا في  ،ولكن ألهمية هذا املوضوع ،وأسهبنا في ذلك كثيرا

 على محتوى البحث، اختيار موضوعه
ً
  .وأن يكون اختيار العنوان داال

 ما يريد ،العنوان الجيد شروط صياغةوتكلمنا عن 
ً
 متضمنا

ً
 دقيقا

ً
وأن  ،الباحث أن يبحث عنه أن يكون مباشرا

 وأال يغرق في الغرابة ،تكون املصطلحات واضحة فيه كذلك
ً
 جدا

ً
ال يزيد عن خمس و  ،، وأال يكون العنوان طويال

 هذا فيما يتعلق بهذه القضية. ،عشرة كلمة

 
ً
ك بإسهاب وتحدثنا في ذل ،وأهمية عملية ،أهمية علميةهناك أهميتان:  إنوقلنا  ،أهمية البحث عن تحدثنا أيضا

 والدراسات السابقة.  ،البحث وأهداف ،البحثأو  حدود الدراسةسنتحدث اليوم عن:  كذلك.

َدات أو حدود فإنه –أي بحث  -للبحث  لم يكنفإذا  ِّ
حد   يكون  سوفم 

ً
 أو  ،عاما

ً
 ال يحدد ما يريده أو  ،شائعا

ً
مطاطا

داأن يكون م  و  ،مباشرافال بد أن يكون البحث  ،الباحث على وجه الدقة دَّ  . له حدودهو  ،ح 
 

 البحث حدود  

  الحدود؟ما هي أهمية وضع هذه ، و البحثحدود ما هي أهمية تحديد 

؟ الباحث إذا لم يضع هذه أو محددات البحث؟ أو ما معنى كلمة حدود البحث البحثحدود  تعيينما هي أهمية 

قد ألنه أع َمة الن  دات في بداية بحثه فإنه يقع تحت الئِّ ِّ
َحد 

 
 عندما امل

ً
طى نفسه أن يكون السهام توجه إليه. فمثال

وواضح يحتوي  دقيقاملوضوع هذا  "، هلاالجتماعية آثار الطالقه "عنوان موضوع يقول الباحث أنا سأبحث عن

ما هي هذه الباحث لم يحدد و املجتمع.. ألن الكالم عن آثار الطالق في  ، ليس دقيقا؛ال؟  روط العنوان الجيدعلى ش

 ،هل هي آثار أسرية ،هل هي آثار تربوية ،هل هي آثار اقتصادية ،هل هي آثار اجتماعية ،هل هي آثار نفسية ،اآلثار

دين حتى نصل إلى منطقة من  ال ؟آثار على املجتمع برمتهأو  ،آثار على األطفالهل هي  َحد  يقين وم  بد أن نكون َدقِّ

ا كمن  هذا النور أو هذه ،البحث نستطيع أن ننطلق فيها على نور  ن 
 
اإلضاءة التي نراها اآلن لو لم تكن موجودة لك

ط في الظلماء ب 
َ
  ،َيتخ

ً
 عاما

ً
 في محيط ،وكذلك الباحث الذي يضع عنوانا

ً
وهذا املحيط  ،هو كمن يريد أن يصيد سمكا

ر دِّ
َ
 ك

ً
  ،يصيد أي ش يء أمامهفي الظالم و أو كمن يريد أن يمش ي  ،أيضا

ً
  ،قد يأخذ حبال

ً
ة د ال يأخذ ق ،قد يأخذ َحي 

 
ً
با
َ
 قد يأخذ َحط

ً
 واضحة فإن ذلك العنوان إذا كان إذن، قد يعثر قد يسقط.  ،شيئا

ً
 والحدود أيضا

ً
 واضحا

ً
دقيقا
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اف
 
ش

َ
  ،اإلضاءة أو بمثابة الك

ً
بمثابة الشمس التي تنير للباحث طريقه لكي يصل في النهاية إلى ما يريد أن يضعه. إذا

 ل البحث ود هي أنها تعطي األمان في أال يكون أهمية تحديد هذه الحدفإن كما قلنا 
ً
 للنقد أو مجاال

ً
 ،لنقدَمَحطا

سأل:
 
 ،تتكلم عن آثار الطالق في املجتمع ذي تريد أن تبحثه على وجه الدقة؟ما ال ،أنت ماذا تريد أن تبحث؟ فست

، هناك ق بائنهناك طال  ،الطالق هناك طالق رجعيحدد نوع  ،هدف الطالقحدد  ،ما هو الطالقحدد  ،أي طالق

 في حدد بد أن يكون فيها نوع من التحديد.  ال ،هناك خلع ،سخف
ً
 ،هذا  نامجتمع ؟تجري بحثك أي مجتمعأيضا

  ص،مجتمع  ب،مجتمع ، مجتمع أ
ً
 هالميا

ً
 فضفاضا

ً
 أطرافه  ،فكلما كان العنوان عائما

 
َمة

َ
ل
 َ
ب على الباحث مل كلما َصع 

 حثه بيكون  ولن ،والوصول به إلى بر األمان
ً
 دقيقا

ً
اها صل إلى النتيجة التي وضعهاي بحثا َوخ 

َ
مهما  لكي يصل إليها. وت

رات
د 
 
 لبحثه ،ومهما امتلك من مهارات ،ومهما امتلك من إمكانيات ،امتلك الباحث من ق

ً
دا ِّ

َحد   ،فإنه إذا لم يكن م 

ةِّ بحر العلمو  ،سوف يضيع في ثنايا الطريقف
ج 
 
  ،يغرق في ل

ً
 و  ألنه لم يكن واضحا

ً
دا ِّ

َحد  سوف يكون عنده و لم يكن م 

صاتو  ،نطاق واسع من املصادرو  ،نطاق واسع من املعرفة صُّ
َ
خ نطاق واسع من األبحاث و  ،نطاق واسع من الت 

َراسات ِّ
رِّيات  ،والد 

َ
ظ ِّ ما شئتمن الن 

ر معينة ملاذا ،ومن الحقائق، َسم   البد أن يكون لديه َمَحاوِّ
ً
د. إذا َحد  ؟ ألنه غير م 

 
ً
  :أن يحددعليه  أوال

ة .1  
ني  م   : الحدود الزَّ

ً
أن  ،البد أن يكون في ثنايا حدود البحثف ،بمعنى لو أراد الباحث أن يتحدث عن الطالق مثال

أو من شهر كذا إلى شهر  ،يقول أنا أريد أن أتحدث عن حاالت الطالق التي حدثت من عام كذا إلى عام كذا

 الزمن نعني به 
ً
الذي سوف يكون  املجال الوقتي أو الزمني تحديدلزمن نعني به ا ،تحديد الوقتكذا. إذا

اته ي   وإمكانِّ
 طاقته 

ً
ها ِّ

َوج  ره للحصول على هذه املعلومات الباحث فيه م  راته وَمَصادِّ
د 
 
 .وق

وبالتالي سوف يكون بحثه  ،من األخطاء التي يقع فيها بعض الباحثين أنه يبدأ بحثه دون تحديد وقت زماني

 ق
ً
 جدا

ً
 قال أريد أن أجمع بياناتي التي أريد أن طويال

ً
ده  مثال د يأخذ سنوات سنتان ثالث أو أربع، لكن إذا حد 

قها في البحث خالل شهرين أو ثالثة ِّ
ب 
َ
ط
 
هنا يكون الباحث قد  ،تبدأ من شهر كذا وتنتهي بنهاية شهر كذا ،أ

، ؟في أي عام الحاصل ن الطالق من أن يقال له أنت تريد أن تتكلم ع ى نفسهوحم ،خط َرجَعة نفسهل حفظ

َسب ِّ
 
بالضبط  ه، ما الذي تريد أن تبحث؟١٤٣٨أو  ١٤٠٦أو  ١٤٢٥ ؟التي وضعتها اآلن في الطالق في أي عام الن

فيما يتعلق بالزمن. فإذا كتب الباحث داخل البحث في اإلطار املنهجي أو الفصل املنهجي الحدود الزمانية أو 

أو  ٤/٤/١٤٣٦ حتى ١/١/١٤٣٦الدراسة على حاالت الطالق في الفترة من )الزمنية، يقول سوف تتركز هذه 

ِّ ما شئت ولكن ال ،فيما يتعلق باملدة قد تكون ثالثة أشهر أو أربعة، سنة أو سنتان  )١٤٣٧حتى 
بد أن  َسم 

اءف .تكون كاتبا لهذا املوضوع في ثنايا بحثك ر    ،والباحثون  إذا قَرأه  الق 
ً
شت فيه نقاشا وقِّ

 
  أو ن

ً
يا لمِّ سواء من ، عِّ

جان مستقلة ل عنه الباحث ، فإنطرف املشرف أو من طرف لِّ
َ
سأ إذا لم يكن  ،ما هي حدود البحث :أول ما ي 
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ً
 زمانيا

ً
دا ، وهذه تؤدي إلى خلل في الحكم على ستوضع على بحثه فإن هناك عالمة استفهام كبرى  ،البحث محد 

 البحث ورصانته ودقته.

موضوعنا السابق الذي قلنا عنه وهو قضية آثار الطالق في املجتمع أي مجتمع؟ ونأخذ  :الحدود املكانية .2

 ، معهماملقيمين ، أم يشمل فقط السعودييناملقصود يشمل املجتمع السعودي ، هل املجتمع السعودي

املجتمع السعودي على تفصيالته وتفريعاته في مختلف املناطق أو املجتمع السعودي بشكل عام؟ املجتمع 

  ال نبي أو املجتمع األوربي أو املجتمع بشكل عام؟ إذالعر 
ً
دا حد    بد أن يكون املكان م 

ً
إذا قلت مثال ف .جغرافيا

ا نقول السعودي 
 
السعودية التي هي  نقصدآثار الطالق النفسية أو االجتماعية في املجتمع السعودي، وهنا ملـــ

لنوعية، له تمثيله السياس ي لدى العالم وبالتالي له له ميزته ا ،له حدوده، له مساحته ،بلد له نطاقه الجغرافي

بق فيه البحث
َ
ط

 
دت املكان الذي تريد أن ت  يكون هناك تحديد داخل  .هويته، ومن هنا أنت حد 

ً
وأحيانا

قة :التحديد، فمثال لو قلنا آثار الطالق في املجتمع السعودي قد تقول  طب  على مدينة كذا أو منطقة  دراسة م 

ملاذا؟ ألنه  ،كلما ضاقت الدائرة كلما كان البحث أكثر رصانة ودقةو  ،حافظة كذا أو مركز كذاكذا أو على م

ِّ كذا أو مدينة كذا، 
كل منطقة جغرافية لها فإن عندما تقول أريد أن أبحث الطالق في قرية كذا او في حي 

  كلما انطلقت منها إلى ما هو أكبر، كلما توسعت اإلمكانيات، ،حدودها الجغرافية
ً
 كلما أصبحت مطالبا

 
ً
 غير دقيق، بشمولية أكبر، أو كلما تقدمت إلى التدقيق والتضييق كلما َحميَت نفسك من أن تكون واسعا

د.  جعلتوبالتالي  دة ملكان محد  َحد   يعطي نتائج م 
ً
 بحثك دقيقا

ِّ ما شئت. أيض تحديد الزمان سواء كان بأشهر أو أيامعلى الباحث  ن،إذ
 تحديد املكان أو سنوات أو سم 

ً
ا

 الجغرافي الذي تريد أن تطبق عليه دراستك أو ستأخذ منه مراجعك أو تبحث فيه في مصادره.

 حدود ال .3
 
ةامل يميَّ اه 
 
ة :ف يمي  فاهِّ

َ
، والتي تكلمنا عنها قبل ذلك وقلنا، تحديد املفاهيم إجرائيا أو نعني بالحدود امل

.
ً
لقواميس سواء كانت قواميس عربية أو أجنبية وتقول أنا عندما تذهب إلى اف، التحديد النظري واسع نظريا

 
ً
 ،مفهوم الطالق. مفهوم الطالق عندنا في املجتمع املسلم يختلف عنه في املجتمع األوربيفي أريد أن أبحث مثال

 
ً
يا تِّ

 
سَتان

 
رت  أو ب 

ً
كيا

 
ول

 
اث
َ
 ك
ً
  سواء كان دينيا

ً
يا سِّ

 
ك
 
وذ

 
رث
َ
َمانِّ  ،أو أ

 
ة التي ال تدين بدين، أو في مجال قانون الدول الَعل ي 

 في حدودهمفه
ً
ِّف الطالق  في تعامله. فالوفي طريقته، ، ووم الطالق مختلف تماما

َعر 
 
 واضح  -بد عندما ت

ً
نظريا

 سأتحدث عن الطالق -
ً
من  أنت ترجع إلى نظرية اإلسالم أو ما يتحدث عنه اإلسالم في الطالق، تقول أيضا

َعاب عليك أو وبالتالي أنت أد ،منطلق املجتمع كذا دت ما تريد أن تبحثه وأخرجت ما يمكن أن ي  خلت أو َحد 

ل على اآلخرين عندما تتحدث بشكل عام  شكِّ
أو ،أو أتحدث عن البيئة  وفقط، تقول أتحدث عن الطالقو ي 

ؤخذ
 
عن طريق  املخدرات، ماذا تقصد باملخدرات؟ أي نوع من املخدرات؟ هل هي املخدرات الوريدية أو التي ت
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 البد أن  وب أو حبوب الهلوسة، أي نوع املخدرات؟ هل هو الحشيش أم الهروينالحب
ً
أو الكوكايين الخ.... إذا

 يكون هناك تحديد للمفهوم.

،  :الحدود البشرية .4
ً
 في البحوث  ،وهو تحديد الناس املستهدفون بالبحثالَحد البشري مهم جدا

ً
وهذا غالبا

 ةبيقية العلمية أو الطبية. لو أردنا مثال أن نبحث عن تأثير املياأو حتى البحوث التط االجتماعية،التطبيقية 

ل أو الكوليرا أو األمراض املستعصية، ال بد أن تقول في أي مكان تريد أن تبحث عن هذه  امللوثة على مرض الس 

 ،بيةو أور  أو دول  ،أو دول آسيوية ،مثال في الدول اإلفريقية ،في أماكن تتوفر فيها مستنقعاتتبحث األمور، هل 

 في البشر هؤالء، هل هي دراسة ستطبق 
ً
دا ِّ

حد  ِّ ما شئت من الدول تستطيع أن تحدد، البد أن تكون م 
أو سم 

على السعوديين مثال أو املقيمين؟ أيضا من أي جالية؟ هل هم من املقيمين من الجالية املصرية أو السودانية 

 و أو األور 
ً
  ال بية أو الجالية الشرق آسيوية الخ.... إذا

ً
دا ِّ

حد  للناس الذين تريد أن تستهدفهم في  بد أن تكون م 

 أو عن طريق املقابلة.  ،سواء كان بتوزيع االستبانة عليهم ،بحثك

تقنية أو التعلم التعاوني في مستوى تحصيل طالب العلى سبيل املثال البحوث التربوية، عندما تقول أثر 

د، ولكن أين تريد أن نعم جيد، االبتدائي على أي فصل؟ الفرقة  ،ابتدائيةفي أي مدرسة  العينات، تأخذ محد 

  .األولى، فصل أ أو فصل ب أو ج أو جميع الفصول ستشملهم

  ،فهناك حدود عامة تتناول كل فئات املجتمع
ً
 تتحدث عن نوعية معينة من الناس. وهناك حدود خاصة مثال

دنا املشكلةف دنا الحدود ،إذا حد  ، نأتي إلى أو مكانية أو مفاهيمية أو بشرية ،لحدود زمانيةسواء كانت هذه ا، وحد 

 أهداف الدراسة.
 

 أو البحث أهداف الدراسة 

 
ً
يتساهل فيها كثير من طالب العلم وطالب البحث وهي مهمة. يعني ما لم يكن لديك أهداف  وهذه األهداف حقيقة

َحد   ،فأنت كمن يسير بال هدف ك بأهداف م  طتِّ
 
 بال هدفوإذا لم تحدد بحثك بخ

ً
را َسي   ،دة فإنك سوف تكون م 

 
ً
األهداف هي بمثابة املوجهات املعنوية  .وبالتالي ستبحث في كل ش يء وفي كل مجال. فصياغة األهداف مهمة جدا

أقول مثال أنا  ،ماذا أريدو . لو انطلقت أنا إلى وجهة ولكن لم أحدد هدفي حثاوالحقيقية التي تضبط مسار الب

ألداء  ؟ هدفي الذهاب إلى مكةمرة عن طريق كذا طيارة أو سيارة أو باخرة الخ.... فهدفي ما هوسأذهب إلى مكة للع

تعتمر؟  ؟لكن ماذا تريد أن تفعل في مكة ، هدف، هذا . لكن عندما أقول سأذهب إلى مكة هذا هدف ،العمرة

د ؟تجاور  ،تقيم ،تتاجر حد  د هو الذي يضبط ،ليس هناك هدف م  حد 
 
 ،يضبط املسارو  ،اإلجراءات لكن الهدف امل

  يحددو  ،يضبط حتى األدواتو 
ً
 ،كذلك يحدد طرق التحليل التي يمكن أن تستخدم في مجال البحثو  ،املنهج أيضا

 واألهداف الجيدة ال بد لها من شروط.فالبد من صياغة األهداف. 
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 :ةشروط األهداف الجيد

 تكون واضحة   -

 تكون دقيقة -

 ملي الذي تريد أن تبحثهالع لها ارتباط في مجال البحث -

ات أي ليست عامة - ي  ومِّ
م   تصاغ بصياغة ال تقبل الع 

 تكون مباشرة  -

 خطاء لغويةاأل  خالية من -

 قابلة للقياس  -

دَرس
 
 هالمية كبيرة وواسعة ال يمكن أن ت

ً
مثلها مثل  ،يعني بعض الناس يضع له أهدافا لو تأملتها فوجدتها أهدافا

هالك ،موضوع الدراسة وموضوع البحث ريد 
 
سواء  كانت أهداف معرفية أو أهداف  ،ن إذا حددت أهدافك التي ت

ه البحث في املسار الصحيح ف ،تطبيقية أو أهداف شخصية لك أنت كذلك من هذا البحث ِّ
وج 

 
هنا استطعت أن ت

 البد من تحديد األهداف.  دون أن يختلط بغيره.
ً
 إذا

 

 الدراسات السابقة  

خطئ كثير من الناس إذا ظن   ؟بد من الدراسات السابقة ملاذا ال .األهمية بمكانمن  قضية الدراسات السابقة ي 

 ويردد قول الشاعر: وحيد عصره وفريد زمانه أنه

ه 
 
خيَر زَمان

َ
ن  كنت  األ ي وإِّ ِّ

 
ن ل        إِّ وائِّ

َ
عه  األ َتطِّ س 

َ
م  ت

َ
 آت  بَما ل

َفاخ  فهذه العنترية وهذه  يُّ  االنتِّ وحِّ  ؟ملاذا، قاتل  الذي َيلَجأ إليه بعض الباحثين هو في الحقيقة  ري الفك الغرورأو  الرُّ

مألنك تأتي إلى مجال ا َتَعاظِّ  لبحث وأنت م 
ً
ش ا َتفِّ

ن   م 
ً
اووس ا

 
 بما لديك من أدوات ومن  ،كالط

ً
عَجبا ترى نفسك بأنك م 

م
 
ل ه فإذا بدأت في مجال البحث وجدت إلى أن  هذا قد َسبَق  ،عِّ

 
َم عنها فالنهذه النظرية سبَق  ،َبحث

 
هذا  ،أن تكل

 مثله  فالن
َ
ف

 
ل
َ
فَته قد أ

 
ل
َ
 هناك من سبقك في هذا املجال ،الكتاب الذي أ

ً
ية أو التواضع  ،إذا عِّ

واض  والقاعدة الت 

هوَدهم العلمي يفرض   ابقين ج  َر للس  ِّ
قد   له أهمية.عن الدراسات السابقة والبحث  .على الباحث أن ي 

 

 :السابقةأهمية البحث عن الدراسات 

بع ث -
 
 ،على التواضع أنها ت

ث على الجدية في البحث واإلصرار والعزيمة - بع 
 
ي ما وصل إليه اآلخرون حتى ، وت ص ِّ سَتق 

َ
ألنك تريد أن تصل وت

،
ً
را ِّ

ر 
َ
ك  وال م 

ً
عا  وحتى ال تكون تابِّ

ً
لدا قَ  ال تكون م 

 فيما تقدمه أن -
 
َبحتكون جديدا ى بأن يبدأ اإلنسان بِّ

 
ت
َ
رِّست، ، وهذا ال َيَتأ

ثه ويقول هذه الدراسة لم َيسبق أن د 

َرائي والكسل  َق إليه أحد، هذا غير صحيح. الكسل القِّ ر 
َ
رق أو تط

 
رِّح أو أن ط

 
سبق له  أن ط وهذا املوضوع لم ي 
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س ألن يبحث فيما وصل إليه اآلخرون. ما وصل إليه اآلخرون  ِّ
َتحم  البحثي والكسل املعرفي يجعل الباحث غير م 

الت، أعتبره حقي ِّ
سه 

 
ارطة الطريق، بمثابة امل

َ
 بمثابة خ

ً
َوجه لك مسار البحث، واملساعدات، و قة

 
اإلضاءات التي ت

 من 
ً
ر وال أدري ما الذي تحتي، ما الذي أنا أبحث عنه أن أبحثيعني بدال َمن يصطاد في ماء  َعكِّ

َ
فاَجأ  ،ك

 
ثم أ

ات كبرى، لو بحثت قبل ورأيت ما وص ل إليه وما كتبه السابقون األولون ربما أجد بأني وقعت في مصائب وطام 

ي في طريقي في مساري البحثي،  َوجُه  يني أو أجد ما ي  غنِّ
 ما ي 

رت على نفس ي الوقت والجهد، ومن هنا أنا  -
َّ
 أهدافيو وف

 
دت  ، حدَّ

ضل  أيضا  -
 
ي الف ذ  م وعملت بتواضع عرفت ل  له 

 
ض

 
 ، ف

  وفي كل علم  تكتب فيه إال -
ن 
َ
أن يكون هناك أحد  تطرق إليه سواء  من قريب أو من  وستجد نفسك في كل ف

ع أو  ،سواء  مباشر أو غير مباشرو  ،بعيد َوس  ق أوبشكل م  ِّ
فأنت عندما تبدأ من حيث بدأ اآلخرون  جزئي، َضي 

 إضافية أخرى.أنت بذلك 
 
 البد من الرجوع للدراسات السابقة.  تضيف للعلم معرفة وتضيف له أمورا

ً
 إذا

 

ها ولكن بشكل غير لم يتم تناولها من قبلالتي وقع عليها االختيار  أن مشكلة البحث أن نتأكد من -
 
، أو تم  تناول

ق مما وصل إليه اآلخرون.  عميق أو أنا أريد أن أتحق 

ملخص الدراسات السابقة  في الغالب تتم على ضوءف ،صياغة األهدافالدراسات السابقة لها أهمية في  -

ز  ِّ
 
َرك في مجال بحثه. يعني إذا بحثت في الدراسات السابقة وأخذت مثال أربع أو خمس أو ست وتجعل الباحث ي 

َمت في أبحاث أو نشرت في كتب أو  ِّ
د 
 
أو عشرين أو مئة دراسة سابقة ورقة عمل أو أوراق عمل سواء  كانت ق

ة أو كتبت في أبحاث تخرج أو في تحقيقات صحفية لمي  بالتفصيل  تهاأو الخ  إذا تناول نشرت في مجالت عِّ

هذه األمور في صياغة أهداف بحثي في  وبالتدقيق وبالتفكيك وأخذت أهدافها فأنا أستطيع أن تساعدني

 صياغة مشكلة البحث، في الحديث عن الفجوة التي أريد أن أغرقها.

-  
ً
ري بحثه، فالبحث الذي يبدأ فيه الباحث بتواضع ويقول  استفادة الباحث من تجارب السابقينأيضا

 
ث  ي 

راَسات كذا، كلما كثرت الدراسات والبحوث واالستشهادات واالقتباسات في بحث  راَسات كذا ودِّ وجدت دِّ

 
ً
 رصينا

ً
ر  هائل الباحث كلما كان ذلك أقوى في هذا البحث وأصبح بحثا

َ
 ألنه يحتوي على ث

ً
أو على كنز ثمين  قويا

 من الدراسات.

 من أهمية ذلك أني  -
ً
َني على أداة أستخدمها، في تناولهم املشكلة ستفيد من خبرة السابقينأأيضا

َ
ون ين  عِّ

، قد ي 

ي على منهج بحثي أستخدمه، أو  نِّ
َ
ون ين  عِّ

ني في مجال أو قد ي  فيد 
 
ي على طريقة في التحليل أستخدمها ت نِّ

َ
ون عين  قد ي 

  .بحثي

 .وعلى تصنيف هذه الدراسات السابقة بالدراساتبد أن يكون لدى الباحث االهتمام  فهنا ال
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 تصنيف الدراسات السابقة:

ف هذه الدراسات السابقة حسب تسلسلها التاريخي ، فقدالدراسات السابقة تصنف على أصناف كثيرة صن 
 
أو  ،ت

ها من مجال البحث عدِّ
ها وب  ربِّ

 
 أخرى أو باعتبارات  ،حسب ق

ً
 دقيقا

ً
في  متعددة، املهم أن يكون الباحث متواضعا

 ض يء له طريق بحثه. تحديد هذه الدراسات السابقة التي ت

وإلى اللقاء في محاضرات قادمة  إن   ،وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،هذا وهللا أعلم

 شاء هللا. 

 
 رغد املحاضرات:قام بتفريغ هذه املحاضرة من فريق عمل تفريغ 

 خلدون األتاس ي :وضبط الصياغةاملراجعة والتدقيق قام ب

 رئيفة درويش اإلخراج النهائي: و  ،الصياغةوإعادة ضبط و ، والتدقيقاملراجعة و على فريق العمل،  اإلشراف العام
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 املحاضرة السابعة عشرة
 

 .سلم و صحبة  وعلى آله و السالم على نبينا محمد  والصالة و ، بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العاملين

مصادره التى تقدم لكم ضمن برنامج السعدى و مناهج البحث مادة ن تى فى هذا اللقاء مو أخو مرحبا بكم أحبتى 

 .أكاديمية التفسير بل و ى األ و املست

 .مات التقنيةاملعلو ونظم وحصر املصادر  ،ومنهج العمل ،والتبويب ،البحث خطة :نع حديثنا اليوم سيكون 
 

 ماذا نعنى بالخطة ؟ ، خطة البحث 

 الخطوات اآلتية:عمله فى ھذا البحث. تبدأ الخطة بسیتم  رق ملاو الخطة ھى بمثابة الرسم على ال

  أو يجيب على فرضيات أو تساؤالت فیتم كتابة وإ ،حدید العنوان أو مشكلة البحثت .1
ً
ذا كان البحث میدانیا

  ،الفرضیات والتساؤالت

  ،تعريف املصطلحاتثم یتم  .2
ً
 فھى الكلمات املفتاحیة التى ستتكرر فى البح ،وھى خطوة مھمة جدا

ً
 ،ث دائما

 ال يمت للقارئ بصلة
ً
بد أن توضح ماذا تعنى  ال. فإذا كانت املصطلحات غير واضحة فكأنك تكتب بحثا

 .باملصطلحات واملفاھیم التى ستتكرر فى بحثك

وھناك البعض یعرفھا بثالث طرق لغویة و  .وإصطالحیة ،تعریف ھذه املصطلحات يتم بطریقتين لغویة .3

 .إصطالحیة و إجرائیة

التى تم إجرائھا سواء كانت مباشرة فى نفس  الدراسات السابقة بمعنى أن تراجع ،اإلنتاج الفكرى  اجعةمر ثم  .4

  .املوضوع أو قریبة أو بعیدة الى حد ما

لكن   Field Study or Survey Research  البحوث املیدانیةوھذا فى  ،مجتمع البحث والعینة تحديدثم  .5

بمعنى إذا كنت دراسة ظاهرة من الظواهر اإلجتماعية أو  ،البحثد نطاق يتحديتم  فى البحوث النظریة

  .الكونية فيجب أن تحدد املجتمع الذى تريد دراسته

 ،دوات مكتبیةأ منها: متعددةأدوات ھناك  د األدوات التى سوف تجمع بھا بیانات ھذه الدراسةيتحد ثم .6

نا كل نوع تحدثنا عنها فى حلقة وقد استبیان ) ،مالحظة، مقابلة ،میدانیة ِّ
عيوبة او فوائدة ومصادر و سابقة و بي 

 القوة فيه( 

 بمعنى ان  جراء الدراسةإ .7
ً
 أو  ذا كانإأو تسعى فى جمع البیانات  ،تطبق البحث اذا كان تطبیقیا

ً
بحثا نظریا

 
ً
 .مكتبيا

 .التى توصلت إليھا وتكتبھا مبوبة تحلل البیانات ثم .8

 تفسر النتائج  ثم .9
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 تكتب التوصیات  ثم .10

فھى  .و اإلجراءات التى سیتم عملھا فى البحثأھى السیاسة و  ،ا يسمى بخطة البحث أو خطوات البحثمفهذا 

اء جهة علمية و الذى يسعى الباحث لتقدیمه للجھة التى طلبت منه البحث س يولالجهد األ  و ى أئالجھد املبدتسمى 

 یفترض أن یقدم الباحث خطفجامعية.  ومية أو حكو مراكز بحثية أ وأ
ً
، Proposal م عملهة مصغرة ملا سیتدائما

 ھذه الخطة ال بد ان تشتمل ما یلى : و 

 تحديد مشكلة البحث تحديد -1
ً
  ا

ً
 جدا

ً
 دقيقا

 األهداف وضع التساؤالت أو  -2

 الدراسات السابقة  ودراسة اإلنتاج الفكرى السابق أ -3

 جمع البيانات من مصادرها املتعددة  -4

 الهامة ومة الحقيقة و ل للمعلو صو ها للتصفيت وتهذيبها  وتصنيفها  وتحرير البيانات  -5

 صيات و الت والنتائج  كتابة -6
 

 التبویب 

نكتب و ل و تبدأ بالباب األ . ففصول تحت كل باب و ع مستقل و ضو كل باب له مو  بوابأ إلىأن تقسم البحث  وھ

صل و ت ما ھى الطرق التىو أھمیتھا و م املشكلة و مفھ :ل مثلو یتضمن تحته فصو  ،تحدید املشكلة :ل و الباب األ 

شبه يفالبحث  .ل و اب الكبرى التى ستتضمن تحتها فصو م بتحديد األبو ثم تق. مشكلة هالباحث إلى أن یحدد أن ھذ

يب البحث يشبه البيت الذى بنيت أساسه و فتب .ياتو اب تؤدى إلى الغرف بما فيها من محتو باب البيت الذى به أب

 .ابهو سقفه ثم بنيت حيطانه ثم ركبت أبأ وائطه و فبنيت ح

 ل، الثانى ، الثالث ، الرابع ... إلخ و بط ما يشتمل عليه البحث من الباب األ ضاب هى بالو األب

 ن یشتمل علیه البحث ؟أكم باب یفترض 

األبواب التى ينبغى أن بمعنى أن  ،لكن ھناك أفكار متعددةو  لسؤال،اضحة لهذا او جد إجابة صريحة دقیقة و ال ت

هذا و ثمانية  واب أو أخري عشرة أبو  ،ابو أب ةث فیھا أربعو فھناك بح ،اتهیشتمل عليها البحث ترتبط بالبحث ذ

 ،فةو معر و دة و هناك مجاالت محدو  ،شاملة ومتعددة و اسعة و فهناك مجاالت  ،بحث فيهأيرجع للمجال الذى 

 .ن ندرس أعلى حسب ماذا نريد  ،هكذاو 

 بأن ترابط أ یجب على الباحث م ان كل باب منفصل؟أبط بين ھذه البواب اھل ھناك تر 
ً
 يقينيا

ً
 تاما

ً
ن یدرك إدراكا

 امجاب البحث یعطي للبحث انسو بأ
ً
 ا

ً
ن أترید  الذي فى بداية كل باب مقدمة  له تشرح ما  بمعنى أن تضع ،كامال

تسمى خالصة ما تم الحديث  ثم فى نھایة كل باب خاتمة ،ن فى هذا البابو ى الذى سيكو املحت وھ ما ،تتحدث عنه

ل و هذا يجعل من فصو . وهكذا ،ملا سیتم الحدیث عنه فى الباب الذى یلیه تقدمةكون بمثابة تو عنه فى الباب 
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نك تبنى أتخيل ه. یكن كل باب منفصل عن غير  الو اب البحث كأنھا شبكة متكاملة يأخد بعضها برقاب بعض و بأو 

 
ً
 ليس لها عالقة ب جعلتو بيتا

ً
؟ ال. هكذا، فهل سيكون شكل الالبيتباقي كل غرفة مستقلة تماما

ً
بد  ال بيت متناسقا

 .مرتبة و له متناسقة و فصو اب البحث و ن تفصيل أبو ن يكأ

 ن یبدأ بالترتیب كما یلى:أكذلك یجب و 

 غالب، وهذا الباب الباب األول: املقدمة
ً
ما و  ،ثم كیف تم التوصل ملشكلة البحث ،بتوضیح مشكة البحث عنىی   ا

 .ھمیتھا للباحث والعلم ذاتهأ

سواء بحوث أو كتب أو دراسات فى املوضوع نفسه وما هى الفجوة التى ترید ، الدراسات السابقة الباب الثانى:

تقول أنى سأبحث فى هذا املوضوع عن كذا و و تبدأ ف .من خالل هذا البحثأو تكملها ھا قنت أيها الباحث أن تغلأ

 تقوم  ،اط()وتقوم بتحديد أهميته فى نقكذا هميته من أوهذا املوضوع نبعت ، كذا و كذا
ً
و ما الذى تقصده )أيضا

نتجوه سواء كان هذا أو الذى أخرون وماذا بحثوا وتقوم بتحديد ما توصل إليه اآل  ،بتحديد مقصدك فى نقاط(

سواء كانت دراسات مقدمة ، دراساتصيغة اإلنتاج فى صيغة أرقام أو مقاالت أو مخطوطات أو موسوعات أو فى 

  .دراسات مقدمة من خالل مؤتمر أو ندوة أو ملتقىو سواء كانت ألنيل مادة  علمية 

 فاملعرفة هى معرفة تراكمية فمن يدعى بأنه و 
ً
 متكبر، فالو ر و مغر  وائل فهو ستطعه األ يت  بما لم آكما ذكرنا سابقا

 لىع هذه النتيجة بأن تبدأ بحثك بناءً ن تصل لأبد  من هنا فالو  ،ا إليهو سبقو ا عنه و هله الذين تحدثأكل فن  لبد 

هذا بالطبع على حسب و  ،تنتج أفكارا جديدة ورها أو تط وأتستطيع أن تنفيها  معلوماتجدت و أنك و مصادر 

 .م بهو ع بحثك الذى تقو ضو م
  

 منھج العمل 

  ،البحث شكلةمالباحث یجب أن یحدد  -

-  
ً
 مناسبا

ً
  ،ویختار لها عنوانا

  ،ویحدد نطاق البحث الزمانى واملكانى -

 ات السابقة فى ھذا املجال سواء أكان نفس التخصص أو قريبألهم الدراس اویكتب ملخصً  -
ً
من التخصص او  ا

 مشابه
ً
  ،به ا

   ،)ما الذى يريد أن يتوصل إليه( هھدافأويبلور  -

  ،)إذا كان هناك فروض للبحث( هویحدد فروض -

  ،فى الدراسةه ویعرض املنھج الذي یتبع -

  ،هذا البحثلیھا فى إثم یحصر املصادر واملعلومات املطلوب الوصول  -

 .البحث ثم یبوب -
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 ھى عبارة عن اھتمام ید مشكلة البحث
ً
 وھى غالب ،یھتم به وأله الباحث و ر حو كما تحدثنا مسبقا

ً
ون فى إما تك ا

 أ .ل إليهو صو الو نقص معين فى املعرفة یرید الباحث استجالؤه و د خلل و جو إحساس ب و، أصيغة تساؤالت
ً
يضا

ستنتاج حل امعلومات فى كشف أشياء مغمورة أو البحث والتنقيب عن  ممكن أن يكون غرض الباحث التقص ى و

 .ملشكلة تؤرق املجتمع 

 
ً
وھى أن التي سوف يتحدث فيها من خالل هذا البحث،  عتبارات املنھجیةاال  بوضعيقوم على الباحث أن وأيضا

رج فيه وفهم أدواته فهذا املجال دمثال ن آفى علوم القر  فمن تخصص .تكون املشكلة فى مجال تخصص الباحث

 فيهودرسه و 
ً
 جهبذا

ً
ما یعرفه لیبحث فیما ال یعرفه الباحث یترك  أن و املستساغأفلیس من الصواب  .أصبح ضليعا

 ة.هتمامات الباحث و تكون حديثامجال  بد أن تكون املشكلة فى ال  . إذن،كالفيزياء أو الكيمياء ... إلخ
 

 ن یحدد : أیقتض ى على الباحث  منھج العمل

 
 
   .املدة الزمنیة التى یرید الباحث إجراء البحث فیھا -أوال

 لو قلنا أن املدة املعطا
ً
 ،سنوات على حسب موضوع بحثهعدد من الأو  ،و ستة أشهرأ ،للباحث سنة ةفمثال

  ة.ن یبدأ بجمع البیانات ثم وضع خطة زمنيأبمعنى ، ومنھج للعملة فالواجب أن يضع خط
ً
 : فيقول مثال

 به املوضوع ر للتفكير والقراءة حول املوضوع ألتشربثالثة أشھ -
ً
ففى هذه الفترة يقوم الباحث  .وأكون عاملا

ستهان بذلك فسيجد مشاكل متعددة و او املفتاح الذى سوف يدخل منه فإذا أبالعصف الذهنى ليجد املجال 

  .تناقض فى بحثه

ت حوله أبما أنك قر  ث أكثر من شھرینواملفترض أال تأخذ خطة البح -ثم ثالثة أشھر لیضع خطة البحث  -

و املنهج الذي تريد أن تطبقه، هفتجلس مع نفسك لترى ما  - تضلعت فيه و فهمت ماذا تريد أن تبحث عنهو 

 .وهكذا ،ث فيهان تبحأهى املعلومات التى تريد  ماو 

 .فشل أو فوضويةكأنه يخطط لللبحث ف وجدول زمني للبدء واإلنتھاء؛ فمن ال يضع خطة يازمن ثم تضع جدوال -

الخط النهائى متى سينتهى من بحثه ومتى يجب عليه  deadlineن يضع أفالكثير من الباحثين يبدأ فى بحثه دون 

نتهاء فستجد نفسك فى النهاية تضغط على نفسك لسرعة االنتهاء منه وإذا فإذا لم تحدد وقت اال  .أن يسلمه

فنصيحة املحاضر ان . ء و التداخالت و التجاوزاتضغطت على نفسك فلن تنجز أو تنجز بكثير من األخطا

 
ً
 .تكون منظما

ويجب أن تمش ى بمفكرة معك تسجل فيها كل ما يخطر ببالك عن بحثك و تسجل فيها نقاط أولوياتك ومهامك  -

 ، وكما قال الشافعي:البحثية

تــــــــلم  َصيــــــــــالعِّ   والكِّ
يـــــد 

َ
 ق

 
ه   ــــــابة ِّ            د 

ي 
َ
َقةق بالِّ الواثِّ  د  صيودَك بالحِّ

 
ً
ة
َ
زال

َ
صيَد غ

َ
ن  ت

َ
ةِّ أ

َ
ن الَحماق مِّ

َ
ك           ف تر 

َ
 ـــــوت

َ
 قةــــــــــالئقِّ طالِّ ـــــــــــها َبيَن الخ
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فالواجب عليك أن يكون لديك مفكرة  ،فإذا لم تكتبها ذهبت كالسراب ،وءضَ ة و فالفكرة تأتى على شكل ومض

، و تسجل فيها كل ش ئ حتى حيات
ً
فى نهاية اليوم ستجد ك الشخصية تسجل حديث سمعته فى املواصالت مثال

ولقد يسر لنا العلم  .العلميةى حياتك العملية و فلومة علمية تستعين بها فى بحثك ومعلديك ثروة و 

  .يجابية فى الهواتف النقالة هذا األمر حتى ال تثقل على نفسك بحمل ثقيلسريعة و التكنولوچيا بطريقة و 

ر عن و  .منھجیة العمل تقتض ى بأن یعیش الباحث ھم البحث لیل ونھارف - كِّ
 
فزع من كان ينه أئمة حد األ أقد ذ

فإذا وصلت لهذه املرحلة فأعلم أنك تشربت بحثك . فينهض ثم يكتبها ثم يرجع وينام  ،نومه فيتذكر املسألة

فبعض الناس ، إيجابيةوأعجبت به وأصبح هو شغلك الشاغل فأبشر فإنك سوف تصل فيه إلى نتيجة 

 
ً
یجب  .يعطون للبحث فضول وقتهم واهتماماتهم فينتهى معه الوقت وهو مازال يحبو فيه ولم ينجز فيه شيئا

 .ان یكون البحث محور اھتمام الباحث

 : تحديد أدوات جمع البيانات 
 
 ثانيا

 : تحديد البيانات التى تريد أن تصل إليها
 
 ثالثا

 : تحديد األشخاص ال
 
 (ن تستعين بهأا كان هناك من تريد إذ)ذى ستستعين بهم رابعا

 : تحديد التكلفة املالية للبحث
 
  خامسا

 ذا إف
ً
 وهو: ھناك خلل یقع فى كثير من الباحثين. و ذن هللا تعالىإب هللعمل فأنك سوف تنجز  وضعت لنفسك منھجا

 التسوي الوقت ةالذات وإدار  ةإدار 
ً
دى إلى فقدان الكثير من الكنوز ف يؤ فاملشغالت و امللهيات كثيرة و غالبا

 شغو و 
ً
 ببحثه وكيف ينفع به الناسالفرص فالبعض يكون متحمسا

ً
 في البداية و مهتما

ً
ثم يتكاسل أو يتباطأ،  فا

شغلك الشاغل الذى تريد أن تحققه همك و هو جعل البحث اثم  ،بحث عن إفادة املجتمعفعليك أيها الباحث أن ت

فإذا تم هذا األمر فى منهجية البحث  ا،مكتوب امتقن اأن يكون واضحن يكون محدد و العمل املنظم يجب أو  ،كهدف

 .فسوف تحقق ما تريد الوصول إليه 
 

  ونظم املعلومات التقنیة حصر املصادر 

ن تعدد مصادر البحث واملعلومات جعلنا أمام طوفان من املعرفة، فإذا لم نستطع ان نسبح فى أ فيه مما ال شك

 فسنغرق و لكن بدون أى فائدةبمهارة فائقة و ثقة  هذا الطوفان
ً
تتحكم فيها  أصبحت هذه املعلومات التى. إذا

  فهى تحتاج إلى إدارة تلزمك أن تكون على األجهزة الحديثة بكفك و أناملك 
 
  –صبورا

 
  –محددا

 
  –انتقائیا

 
 .موثقا

 في مصادر املعلومات.ن يبحث أن تتوفر فى الباحث الذي يريد أوھذه الشروط األربعة يجب 
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 :نواع مصادر املعلوماتأ

مجتمع  –الكتب اإللكترونية  –مواقع األنترنت  –املكتبات  –قواعد البيانات  : منهامصادر املعلومات كثيرة 

األشخاص أنفسهم )تأخذ املعلومات من  –أمهات الكتب  –الوثائق  –املخطوطات  –اإلحصائيات  –الدراسة 

 .خالل املشافهة(

ومعنى ذلك أن الباحث يجب أن  .تقنية بحتة تكون  ذه املصادر قد تكون نظم معلومات أو قواعد معلومات أوه

 املصادر التقنية فإن لم يكن لديك هذا در و ايكون لديه اإلدراك الكامل لكيفية إستخدام هذه املص
ً
خصوصا

وفر يفيدك فى هذا املوضوع فهذا سيما يمكن أن ع من مالك ووقتك لتتعلم الجديد و اإلدراك فينبغى أن تستقط

 .عليك الكثير من املشقة و الجهد فى الحصول على املعلومات 

  سواء،ستخدام التكنولوجیا للوصول للمعلومات بان یكون له املعرفة الكاملة أالباحث یجب 
ً
كان بحثك بحثا

 موجودة على ميكروفيلم مثال ، فاملخطوطات انظریأ او تطبیقی
ً
تستطيع ع عليها و تطل أن لكو   PDFو أمعظمها تقريبا

يحتاج األمر يعد و تصل إلى مواقع خزنة الوثائق فلم أ ،أن تأخذ النسخ األصلية منها سواء كان باملجان أو بمقابل

إلى السفر و مكابدة املشقة من مكان آلخر إال إذا كان الباحث يريد أن يحصل على املعلومات من أشخاص معنيين 

 .ع لطبيعة الباحث و مجال بحثهفهذا ش ئ آخر و يرج

مباشرة كأمھات هى التى تصل إليھا  ةاملباشر املصادر ف :مباشره أو غير مباشرةاملعلومات قد تكون مصادر مصادر و 

، أما الغير املباشرة هى ان تنقل من شخص الذي ینقل عن ھؤالء، فكلما اخذنا من املصدر الكتب كمصدر أساس ي

  .لى واكبر أما املصادر الثانوية فالثقة أقلعأالرئیس ى كلما كانت الثقة 

فإذا حصرت مصادر املعلومات واستطعت أن تصل إليها بدقة فإنك بإذن هللا ستكون قد قطعت جزءا كبيرا من 

 فى سبيل البحث و  ةالبد أن يكون هناك دق بحثك. إذن، 
ً
لكن هذا األمر يهون أمام نتاج عملك وجهد وقد تتكلف ماال

 .املتقن النافع 

 وصلى هللا وسلم على سيدنا محمد. والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 
 أخت في هللاقام بتفريغ هذه املحاضرة من فريق عمل تفريغ املحاضرات:  

 رئيفة درويش: وضبط الصياغةاملراجعة والتدقيق قام ب

 يشو رئيفة در  اإلخراج النهائي: و  ،الصياغةوإعادة ضبط و ، والتدقيقاملراجعة و اإلشراف العام على فريق العمل، 
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 عشرةثامنة املحاضرة ال
 

 ،والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،الحمد هلل رب العاملينبسم هللا الرحمن الرحيم، 

 تفسيرأكاديمية لكم  هوالذي تقدم ه،مناهج البحث ومصادر  مادة منمرحًبا بكم أحبتي مرة أخرى في هذه الحلقة 

  :ناقشةهذه املحاضرة سوف تكون مخصصة مل. ستوى األول املضمن برنامج السعدي  ،لعلوم القرآن

  .لخارطة الذهنية لخطوات البحث العلميا

 Tony توني بوزانهو أبوها وجهبذها و أستاذها  ،تقنية جديدة هي  Mind map ما يسمىأو الخارطة الذهنية 

Buzan   حتاج األمر إلى ي قد حتى نعرف ما معنى الخارطة الذهنيةو  .ة الذهنيةهو الذي اكتشف أو اخترع الخارطو

عليهم  الفرصة اب وإخواني الزمالء بأن ال يفوتو يد بل أحث جميع أبنائي الطال ؤ فيه دورة متكاملة، وأنا أأن تأخذوا 

 وعلى ،دقة في التنظيمالعلى و  ،نها تعين كثيًرا على السرعة في األداءأل  Mind map لدراسة ال في حضور أقرب دورة

 .الرسمو حشد معلومات كبيرة جًدا من خالل الصورة 

)الذاكرة  : هناك العقل الصوري)الذاكرة البشرية( العقل البشري كما هو معلوم، يوجد عدة أنماط من 

، هناك العقل )الذاكرة البصرية( هناك العقل البصري  )الذاكرة الحسية(، ، هناك العقل الحس يالصورية(

 ، وهكذا)الذاكرة السمعية( يالسمع

أنت ف .يعتمدون على الترتيب والتبويبو على البصر بالتعلم،  ن يعتمدو تعين كثيًرا أولئك الذين  :الخريطة الذهنية

 وتبدأ تدخل فيه مباشرة دون أن تضع له أطر  ،قد تدرس أي علم من العلوم
ً
أو ترسم لك فيه وجود أو  ة،معين ا

أي  وتسلك ،تشغل سيارتك وتنطلق على بركة هللاف ،يد أن تذهب إلى مكان معينتر  مثلماطريقة للوصول إليه، 

ولكن إذا أخذت الخارطة بين يديك ثم فتحتها  .فيطول بك الطريق كثيرا وقد تتوه، طريق يذهب بك تذهب إليه

لذي أريد وهذا هو املكان ا املقصود، وهذا هو الحي ،وهذ هي مدينتي ،وهذه هي دولتي ،ورأيت هذا هو العالم

أنت فك، حتى تصل إلى مكان وهكذا ،تستمر ،اليسار ،تأخذ الشارع اليمين ،ذهنًياطريقك ترسم و الوصول إليه، 

  .تعين كثيًراالطريقة يمكن أن تضعه في خارطة ذهنية، وهذه العلمي  كذلك البحث  ة.بذلك تسير وفق خارطة مرئي
 

 ما هو الهدف من استخدام الخارطة الذهنية؟  

هل تعلم  .الخرائط الذهنية يعطي اإلنسان قدرة كاملة على استغالل خاليا املخ بالكامل استخدام أنهو دف اله

  واحدوهو عبارة عن عدد يكون فيه الرقم ) خلية عصبية  (تريليون )أن املخ يحتوي على 
ً
وأمامه ثمانية عشر صفرا

 ، أو يكتب بالشكل1,000,000,000,000,000,000
 . وهل تعلم أنبمعنى ما يعادل تقريًبا مجرات الكون (، 1810

طبًعا نحن  .ستطيع تخزين أكثر من خمسة وستين ألف معلومة جديدة كل ثانية، وهذا كالم علماء الذاكرةيل العق

ن عقولنا تستطيع أن تعالج اثنين مليون معلومة في الثانية، أيًضا نحن ال نفهم كثيًرا أل  ،نفكر بصورة أسرعاآلن 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1_(%D8%B9%D8%AF%D8%AF)
https://ar.wikipedia.org/wiki/1_(%D8%B9%D8%AF%D8%AF)
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لو قلنا أن أعظم أو أكبر كمبيوتر  ،في املخ، الذي خلقه هللا وزودنا به ةمحتمل ةوصل ترليون بأن هناك أكثر من مائة 

ن مخ اإلنسان الذي ركبه هللا فيه فإ ،(املائة ألف جزء من الثانيةاثنين في ) 0,00002في العالم يؤدي وظائفه بدقة في 

من الذي خلق اإلنسان؟ و  ،هو أكبر وأسرع وأعقد بكثير من هذه األجهزة، ألن الذي أوجد هذه األجهزة هو اإلنسان

 أحسن الخالقين، ولكن نحن ال نستخدم إال جزء سبحانههو رب اإلنسان، وبالتالي تعالى هللا 
ً
 بسيط ا

ً
جًدا من هذه  ا

وذلك أن هللا ، ل أن املخ وعقل اإلنسان عقل كبيرالعقول، وذلك بسبب طرائقنا في التعلم، كما قلنا قبل قلي

 ﴿سبحانه وتعالى ضرب به أمثلة كثيرة في القرآن 
َ

ان  ال
َ
ذ
َ
م  آ ه 

َ
َها َول وَن بِّ ر  صِّ

ب   ي 
َ

ن  ال ي  ع 
َ
م  أ ه 

َ
َها َول وَن بِّ ه 

َ
ق  َيف 

َ
وب  ال

 
ل
 
م  ق ه 

َ
ل

هَ يَ  وَن بِّ
َمع  ن، أفال تتفكرون، أفال تتذكرون، أفال تعقلو ذكر هللا تعالى فيها: وكثيًرا من اآليات  ،[179]األعراف:  ا﴾س 

يعمل كيف  ،فإذن. البد أن يستغل ،هذا العقل هو جهاز مهم جًدا في رأس اإلنسانو  ا التذكر وهذا العقالن،ذه... ف

 اآلن تأتي العقل
ً
  .حدة، وتأتي بعد ذلك النتائج بعدهاة وايمعرفمعلومة ؟ مثال

 

 وتفصيلها بالرسوم،  ،وتبويبها ،أنها تساعد اإلنسان عن طريق تحديد املعرفة من أهمية الخرائط الذهنية

كما سيأتي عن طريق شجرة، أو عن طريق تفريعات، أو عن طريق أمور كثيرة، أو الرسوم جداول،  هذه سواء كانت

 لجمع هذه املعلومات التي في الخرائط. اعقل اإلنسان يعمل بطريقة عجيبة جًد و  ،عهايقوم اإلنسان بجممعنا، ثم 

تستطيع أن تدخل فيها املاليين من  ،عندما تتخيل وتتصور في ذهنك املعرفةألنك  ،والتخيل هو أهم من املعرفة

 كة على أنها جزء واحد، لكناملعلومات، ولكن املعرفة عندما تأتي بكتاب وتقرأ معلومة تأخذ هذه املعلومة املكتوب

ها بأمور أخرى ستجد عجًبا عجاًبا، ستجد أنك استطعت أن تعينيك ثم ربط تهذه املعرفة وأغمض تتخيلإذا 

  .تصل إلى أمور رائعة جًدا

. "إلنسان يذهب في رحلة في عالم املعرفة من خالل التخيلا"يقول:  برت أينشتينلأ هامن أهم العبارات التي قال

فص الهذه العبارة عبارة مهمة جًدا ألنه كما يقال بأن دماغ اإلنسان مكون من قسمين أو من فصين، نجد  وبالتالي

للتفكير والترتيب  ريسالفص األو  ، Creativity, Art awareness, Intuition, Imaginationللخيال واإلبداع نيماأل 

، ولكل فص خصائصه، إذا استطعت أن  Analytical thoughts, Logic, Numerical skills, languageواملنطق

فإنك تستطيع أن تصل إلى جزء  التفكير والترتيب واملنطق،االبداع وفص و تجمع بين هذين الفصين، فص التخيل 

 .ختراعالتالي إلى اال كبير جًدا من جمع املعرفة وب

خ الصورة في الذهن أكثر مما العقل كما قلنا يأخذ الصورة، وترسفمثلة على الخرائط الذهنية، باأل  وهذا يظهر

 فهنا يكون الجهد واضح ،ترسخ فيه الكلمات، ويكون األفضل عندما ترتبط الكلمة بالصورة
ً
سنتحدث بعد قليل  -ا

نأخذ بعض األشياء حول الذهن، إذا استخدمنا كما  دعونالكن  - في كيف نستثمر الخريطة الذهنية في البحث

كما قلنا أن عقل و  .من خالل الخريطة الذهنية نربط بينهما نستطيع أن  افإنن ،نيمر واأل يساملخ األ فص يقلت 

صيغة لو أمكننا أن نضع عقلنا أو نضع عقولنا في  ،هذه الخاليا أعصاب تحمل املعلومات ،اإلنسان عبارة عن خاليا
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ملعلومات في إذا كان مصنًفا، ولكن إذا كانت ابسرعة البرق تذكر كل ش يء ننستطيع أن  نافإن ة،شبكة متواصل

ت هنا ال تستطيع أن تصل لها بكل سهولة، أن ،فيها معلومة مغلقة ةكل علب ،أذهاننا كأنما هي غرف مغلقة أو علب

: املعلومة الفالني
ً
التعليم بالتعليب، أما التعليم جزء األيسر من املخ هذا ما يسمى سأجدها في ال ةستقول مثال

ربطها بما قبلها وبما بعدها وبالتالي يكون  لاالستحضار، سهعرفة متداخلة سهلة بالشبكة فهو يجعل امل

استحضارها سريًعا، ثم تكون املسألة أسهل جًدا عندما تربط هذه الشبكة بصورة كذلك، فتربطها بها بدقة 

 
ً
ا كامال

ً
 .فبذلك ترسخ بذهنك رسوخ

 

 الث العملية العقلية تشمل ثإذن  .التفكير والتعلم والتذكر: هي أداة تساعد على تعريف الخريطة الذهنية

 .أشياء: تفكير، وتعلم، وتذكر

ستلقي في مكان ما مغمض العينين تقد أنك بمعنى  ،قد تفكر ولكنك ال تتعلم: مهارة التفكيراملهارة األولى هي  .1

في أي ش يء تفكر فيه، ولكن مجرد  ةمعين معلومةفكر في هذا الكون الفسيح في تو  كفتح عينيتفكر أو تو 

 .دون استثماره وإنضاجه له أهمية ليس  (useless) اتهالتفكر بذ

ت اماذا تعلمت من هذا املشهد الذي أنا أفكر فيه، أنظر إلى أجرام، إلى السماو  :التعلم مهارةاملهارة الثانية وهي  .2

كيف  ، ثم أخذ جزء التعلم منهاةاألرض، أنظر إلى الواقع، أفكر حتى في مسألة معينإلى وإلى األجرام فيها، أنظر 

 .بش يء يفيدني في مجال التخصص أو في مجال البحث املعرفةأربط هذه 

 قد أقرأ هذا الكتاب ؟تفكرت ثم تعلمت ولكن كيف أتذكر ما تعلمتهأنت اآلن : مهارة التذكراملهارة الثالثة وهي   .3

 ثالث ساعات أي أو خذ مني ساعتينتأ قراءة 
ً
ا أتذكر منه؟ ماذ الكتاب وأسأل نفس ي: ولكن أغلق ،كان الوقت ا

كيف أستطيع أن أتذكر هذا الكتاب كامال بفصوله، بأبوابه،  .ربما نصف الش يء ش يء، أو بعض الش يء، أو ال

جعل هذا الكتاب كله في خريطة أكيف يمكن ذلك؟ لو استطعت أن  ،بأرقامه، بصفحاته، بمؤلفه، بمعلوماته

 للأن آتي إلى العنوان الرئيس ي ب. كيف ذلك؟ Mind map   ذهنية
ً
ثم أدخل على  ،عنوانه كذاوأكتب: كتاب مثال

الفهرس، الباب األول كذا ويتفرع منه واحد، اثنين، ثالثة، ويتفرع من اثنين واحد، اثنين، ثالثة كل ش يء أكتبه 

بعبارة عن إشارات بسيطة وكلمات بسيطة، مجرد ما أنظر إلى ورقة واحدة تلخص هذا الكتاب فأنا استطعت 

ما كان عبارة عن معلبات في ذهني أصبح شبكة متداخلة من املعلومات أربط أولها  اب بدالأن أجعل هذا الكت

 .بداعإبآخرها بأوسطها ألخرج منها ب
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إذن الخارطة الذهنية هي أداة، بمعنى هي وسيلة، بعض الناس قد يغرق في الوسيلة ويجعلها هي الهدف األساس ي، 

قف، البد أن تكون هي األداة  لك: هي شغلك الشاغل نقول أصبحت و رقت فيها غأداة تساعد، لو أ نقول هي

 .توصلك إلى غاية أخرى التي وسيلة وال
 

  يستفيد منها كل إنسان، يستفيد منها الطالب، يستفيد منها املدير،  :ن الخارطة الذهنيةم يستفيدالذي من

ملاذا؟ ألنه نعرف  ،أن يستفيد منهاالعالم، املبرمج، والباحث يستطيع  الطفل،يستفيد منها املوظف، ربة البيت، 

في ورقة واحدة، في صورة واحدة، في شجرة  هكون مستحضًرا لبحثيمن دون أي عناء و  هنظم بحثيستطيع أن ي

 .واحدة
 

 ملاذا نستخدم الخريطة الذهنية:  

 ألنها تعين على التفكير االبداعي،   -

 ألنها تربط املعلومات بعالقات،  -

 حجال مفتو املنها تجعل أل -
ً
لإلبداع، عندما تكتب الخارطة الذهنية فأنت تبدع في رسمها، تبدع حتى في  ا

 محتواها، تبدع حتى في قضية كيف ربطها مع بعضها البعض، 

دراك الش يء وفهمه، مجرد ما تكتبه أمامك وتتخيله، وتتذكره، فأنت تستطيع أن تدرك معناه إألنها تعين على  -

 الخارطة إال وقد فهمته،  ومفهومه وأنت ال تكتب شيًئا في هذه

ر األساس ي، أو نواة األساسية لهذا املوضوع، ثم ذهذه التفريعات ترجعك إلى األصل الجو  ،نها تعطي تفريعاتأل -

 تتفرع منه األشياء األخرى 

 تقرأ كتابففي القراءة واملراجعة،  ساعدأنها تكما  -
ً
وتلخصه في خارطة ذهنية، تستطيع أن تسترجعه  اعندما مثال

 أو  ةدقيقة واحدفي 
ً
 .في دقيقتين، مجرد نظرة واحدة تنظر إلى الخارطة الذهنية فأنت تستذكر الكتاب كامال

 

 كيف تستخدم الخارطة الذهنية : 

، ثم تكتب فيها الفكرة الرئيسة أو الرئيسية، تكتب (نيةههذا نوع من الخرائط الذ)دائرة في الوسط  تبدأ بوضع

 
ً
: عنوان البحث، مثال

ً
ا هو أثر الطالق في تشتت األبناء؟ هذا عنوان رئيس ي، ثم تتفرع منه، تكتب الطالق، م :مثال

أي نوع من الطالق، الطالق البائن،  ؟الطالقبشتت؟ تتكتب األثر، تكتب التشتت، تكتب األبناء، ماذا تقصد بال

شخصية، أثار نفسية، وتتفرع أثار هل هي ، اآلثارالطالق الرجعي، أو الخلع، إلى آخرة، ثم تأتي بعد ذلك إلى قضية 

تتعلق كانت مثال لو  االجتماعيةاآلثار و الضياع،  ،الخوف ،االضطراب مثل من اآلثار النفسية إلى أشياء أخرى 

فتجد أنك تستطيع أن تجمع  .العنوسة، وهكذاوقضية  أو فساد آخر، خالقيالفساد األ ، هل هو بقضية الفساد

 كم
ً
  ا

ً
  .األفرعمن املعلومات بوضعها في  هائال
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  ،أول ش يء الفكرة الرئيسية، ثم األفكار الفرعية، ثم األفكار الثانويةإذن، 
 
ِّ وقد ت

بوضع الثانوية، األفكار ل في فص 

 مثال وتستخدم لعرضباتبدأ أوال بالفكرة الرئيسية في املنتصف، ثم تضع الورقة  .وهكذا ،ثانوية الثانويةأفكار 

وسط تكتب فيها العنوان  ثم تفرع بعد ذلك من كل ش يء، ثم تفرع من كل فرع الدائرة التي في الو ورقة غير مسطرة، 

 فرع
ً
ثم تستخدم األسهم في الربط بين  ،األلوان حتى تميز كل فرع عن غيرهآخر أو بالعكس ، طبًعا تستخدم  ا

 .إلى آخرهالتفريعات، وأحيانا قد تستخدم الرموز أ، ب، ت، 
 

  ؟أستخدم الخارطة الذهنيةمتى  

قد نستخدمها في كتابة التقارير  ،االجتماعاتقد أستخدمها في  ،املحاضرات ،الدروس ،كتابة املالحظاتفي 

سواء كان التخطيط على املستوى الشخص ي أو على  ،قد نستخدمها في التخطيط ،مجالناهو وهذا  ،واألبحاث

وفي التفكير اإلبداعي، قد  ،شاكلمستوى املنظمة أو على مستوى الدولة بشكل عام، أيًضا قد نستخدمها في حل امل

 تريد أن تدرس مشكلة معينه سواء كان على املستوى الشخص ي
ً
أو مستوى زمالئك أو على مستوى أوسع من  ،مثال

 فتجلس مع نفسك أو مع زمالئك وتبدأ تفكر تفكير  ،ذلك
ً
،إبداعي ا

ً
هذه قد تستخدم في  ،ث تضع التفريعاتيبح ا

أو في الخطب حتى في خطب الجمعة، أيًضا قد تستخدم في  ،في العرض Presentations ال أو في ،تحضير الدروس

 عني بالعصف الذهنينتستخدم في العصف الذهني و وقد  ،في املذاكرة ،في الكتب ،أو في التعلم ،التعليم

Brainstorming    ويكون هناك ضابط ويكتب كل، يفكروا في موضوع حرمن األشخاص و يجتمع مجموعة أن هو و 

 لمتروك و األفكار في وقت قصير  ص منهمشخ
ً
  ويكتب فكرته.ليفكر  لجميع مجاال

  .ثم تكون دائًما مع اإلنسان لكي يستخدمها ،ثم تخزن في العقل ،نضعها أوال على الورقالخريطة الذهنية 
 

 نأخذ مث الذهنيةعلى الخرائط  ةمثلمن األ 
ً
رع منها نتف ،في الوسط "السعادةكلمة "نضع  .موضوع السعادة :ال

: تقوى هللا، الرزق الحالل، املولود الجديد، سداد الديون، الخشوع في الصالة، الصحة، والرياضة، مثلتفريعات 

 قضية تقوى هللا، مراقبة هللا تع
ً
هللا  الى في السر والعلن، فعل ما يأمربر الوالدين، اجتناب املعاص ي، نأخذ مثال

، العمل يكون االستغفارعنه في الرزق الحالل، يكون في العمل، صدقة، ، واجتناب ما ينهى هللا به سبحانه وتعالى

 عمل حر ع
ً
 .تعددة تستطيع أن تصل من خاللها إلى هذا األمرممل حكومي إلى آخره فتضع تفريعات مثال

 .حتى ال يضيق بنا الوقت نأخذ هناك أمثلة الحقيقة رائعة جًدا، ما يتعلق بكتابة البحوث، تلخيصهاو 
 

 تخدم الخارطة الذهنية في كتابة البحثكيف نس:  

 :
ً
عنوان البحث في الوسط، ثم أكتب املشكلة كتفريع، تحديد املشكلة، تحديد  وخطوات البحث، أأضع أوال

 من املشكلة، ماهي املشكلة؟ 
ً
األهداف، الدراسات السابقة، منهج البحث، البيانات واألدوات وهكذا، ثم أتفرع مثال

فكل فرع هذا يعينك كثيًرا على ترتيب أفكارك البحثية وتصل  .علمية، األهمية العملية، وتكتبأهميتها، األهمية ال



 املحاضراتتفريغ إعداد: فريق عمل     تفريغ محاضرات مادة "مناهج البحث العلمي ومصادره" 

 

 - 123 -  
 

 تعينك على التركيز، وتعينك على تحديد املسار،  .االستفادةمن خاللها إلى تحقيق أقص ى درجات 
ً
ملاذا؟ ألنها أوال

ينس ى، قد تغيب عنه األفكار، ولكن إذا دونها غالًبا اإلنسان قد فوتعينك على ترتيب األفكار، وتعينك على اإلنجاز، 

  .وبطريقة الخرائط الذهنية فإنه يستطيع أيًضا أن يتذكرها بأسرع وقت ممكن

املهم أن تجلس مع نفسك، وقد تعرض أيًضا خارطتك الذهنية على أشخاص متخصصين، هناك أناس 

  .البحث من خالل الخارطة الذهنية متخصصين في هذا املجال يعني ممكن أن يفيدوا الباحث في تحديد نطاق

أنا أنصح حقيقة كل أحبتي وأخوتي الطالب بأن يهتموا بهذا املجال وأن تأخذ فيه دورة تدريبة، والحقيقة مجال 

الخارطة "وتكتب الجوجل أو أي محرك بحث اإلنترنت مفتوح جًدا، اآلن تستطيع أن تدخل على اليوتيوب أو على 

من الدورات التدريبية تستطيع أن تأخذها عن بعد، لكن إذا أردت أن تأخذها  الهائ ا، سيعطيك كم"الذهنية

وتأخذ عليها شهادة ألنها تفيد في السيرة الذاتية ممكن أن تحضر فيها دورة، لكن إذا أردت أن تستثمرها في مجال 

تشترى  وأ ،لفيديوأو على ا ،البحث العلمي فيمكن أن تحضر أو تشاهد مقاطع للخارطة الذهنية على اليوتيوب

وتستطيع أن تأخذ منها وتتعلم منها، فأنصحكم كثيًرا ،  (CD) أو أقراص مدمجة، الغرض اذله ااملكتبات كتب من

معك  من أن تحمليعني بدال  ،نها مفيدة جًدا في تحديد البحث وكتابة خطوات البحثألوأشدد على هذا األمر 

في ورقة  ، يمكنكبحثكيه في إلاق معك لكي تستذكر ما وصلت  كل مرة تأخذ الكتب، وتأخذ األور وفي أوراقك، 

  .وتنتهي فيه بذلك في أسرع وقت ممكن،وتحدد أجزاء البحث  ،تكتب فيها هذه الخارطة الذهنية

 .إلى لقاء قادم بإذن هللا تعالى في محاضرة قادمةو هذا ما أردنا الحديث عنه في هذه املحاضرة 

 لم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينهذا وهللا أعلم، وصلى هللا وس

 
 إيمان عثمان املحاضرات:قام بتفريغ هذه املحاضرة من فريق عمل تفريغ 

 خلدون األتاس ي :وضبط الصياغةاملراجعة والتدقيق قام ب

 ويشرئيفة در  اإلخراج النهائي: و  ،الصياغةوإعادة ضبط و ، والتدقيقاملراجعة و اإلشراف العام على فريق العمل، 
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 عشرةتاسعة املحاضرة ال
 

بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمدهلل رب العاملين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

أجمعين. مرحبا بكم أعزائي الطالب فى هذه املحاضرة التي تقدم لكم ضمن برنامج اإلمام السعدي رحمه هللا، 

 . ديمية تفسير للدراسات القرآنية، وهذا املنهج الذى يعنى بمناهج البحث العلميوالذى تقدمه أكا املستوى األول،

ووصلنا اآلن إلى قضية  أن الباحث بدأ  ،هذه املادة فياملحاضرات السابقة عن أشياء كثيرة جدا  طوالتحدثنا 

 ن يصنف هذه املعلوماتف يمكن له أكيف وجمع بياناته، وتوفر لديه كمية هائلة جدا من املعارف،بالفعل في بحثه 

يتم ذلك األمر على مراحل، وهذا هو موضوع بد أن  الفنقول أنه  ؟هذه البيانات التى تم جمعها وهى كثيرة جدا وأ

 محاضرة اليوم هو: 
 

  وتركيبها تصنيفها، وتوظيفها، و وتحريرها، املادة العلمية، مراحل جمع 
 

 ا:جمع املعلومات من مصادرهمرحلة : املرحلة األولى

جمع املعلومات  من مصادرها التى وجدت وهي مرحلة  قبل،من املفترض أن تكون قد تمت املرحلة من هذه  -

أو مراجع مباشرة أصلية، أو غير أصلية غير مباشرة،  فيها سواء كانت هذه املصادر مراجع أمهات الكتب،

جمع شفهى من مجتمع  وأ أو وثائق، خرائط أو مخطوطات،أو  نقوش،أو سواء كانت مراجع تاريخية، و 

 على حسب ما يريد الباحث الوصول إليه، والحصول عليهو على حسب موضوع البحث نفسه، . فالدراسة

  .تختلف املادة التي يجمعها الباحث

للمعلومات املعرفية كبيرة جدا، هذه املعلومات يستطيع الباحث  بأن هناك مصادر أو أوعية سبق أن ذكرناو  -

مهارته كذلك من خالل ومن خالل حكمته ،وحنكته، و  وصبره الطويل وجلده، فة،من خالل معرفته الحصي

 وبأقل جهد. يصل إلى هدفه بأسرع وقت،يستطيع أن دقيقا، و فى أن يكون محددا 

معادلة الوصول إلى املعلومة بأسرع وقت وبأقل جهد، ضرورية أن تكون  وهذان العنصران وهذه املعادلة، -

 .صرف عليها من ماله لكى يتعلمها من مهارات الباحث، حتى لو 

 قد أعطتتا مجاالو  قد أعطتنا فرصا كبيرة، كما قلنا من قبل ونكرر كثيرا بأن وسائل التقنية والتكنولوجياف -

أيا كانت هذه املعلومات، سواء كانت معلومات  ،الباحث وهو فى مكانهتصل املعلومات إلى جدا ألن  اواسع

أو  معلومات من مصادرها الثانوية،أو  ،لومات من مصادرها األوليةمعأو  ،ةمعلومات شفهيأو  علمية،

بكل يسر وسهولة على عنوانك  املخطوطة صورة تأتى إليك فأنت كباحث قد معلومات من مخطوطات،

مجرد أن ترسل إلى  املوقع  الذى يجمع هذه ب على هاتفك الكفى، اإللكتروني، أو حتى على جهازك املحمول،

 .د تعطيك صورة من الوثيقة باملجانأو حتى بعض املواقع ق. ك معهماملخطوطات وتشتر 
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ا لم أجد فى املجال الفالنى وهللا أن :ن يقول أل للباحث أيا كان هذا الباحث  هناك عذر ،الحقيقة ، فيفلم يعد -

سبق لم ي اجديدموضوعا  الذي يبحثههذا البحث أن  موضوع يعتبر أن ، أو أنا لم أعثر على معلوماتأو  ،شيئا

أو لتبرير أنهم ليس عندهم الصبر  ،الباحثون بتعاظم وبغروربعض ى يقولها هذه الكلمة الت. أن تطرق إليه أحد

قد بد أن يكون  ال بد فى كل علم أو فى كل فن يظهر، الهذا خطأ ألنه  والجلد للبحث فيقول لم أجد شيئا،

 اإلشارة، أو بالهامش ،أو بأى ش ئ.وإن كان ب سبقك إليه أحد،

املفترض أن يبحث الباحث عن كل من كتب عن هذا املوضوع من قريب أو من بعيد، فى قديم أو فى حديث، و  -

معلومات، سواء كانت قواعد  ،ات املوجودة فى أوعيتها املعرفيةوبالرجوع إلى هذه املعلومات التاريخية واملعلوم

 أو غيرها ،حسب موضوع ،أو نقوش كانت كما قلنا مخطوطات، أو كانت موسوعات، أو ،أو كانت أمهات كتب

 أن يجمع هذه البيانات.للباحث بد  حث نفسه فإنه الالب

 وقعت عليه عينه، هل يكتفى الباحث بأن يكون كحاطب الليل الذى يجمع كل ما :هواآلن السؤال األهم  -

 مات التى ال عنده كم هائل جدا من املعارف واملعلو  نهايةووقعت عليه يده من املعلومات، لكى يصبح فى ال

 يقودنا للمرحلة التالية ملرحلة جمع املعلومات.وهذا  . يستطيع أن يصنفها
 

 وتبويبها: املرحلة الثانية: مرحلة تصنيف املعلومات التي تم جمعها

يتعلق بقضية  وما ،ة، وما يتعلق بالبطاقات واألرشفةالخرائط الذهنيب تتعلقعن تقنيات فيما مض ى تحدثنا  -

وما يتعلق بتصوير  ،أو املحددات على الكتب highlightأقالم الب التحديد،وما يتعلق بnotes كتابة املالحظات

 . الكتب واستعارتها

 ،وجمعها يمكن للباحث أن يطرقها من أجل أن يصنف املعلومات التى توصل إليهاكل هذه وسائل وأساليب  -

وعلى حسب األداة التى اتخذها الباحث طبعا على حسب املوضوع، أو على حسب املنهج الذى اتخذه الباحث،  

 فى جمع البيانات أو املعلومات. 

ما سيصل إليه وما سيطبقه يختلف عن  فإن العلوم الشرعية، فى مجال يبحثنفرض مثال أن الباحث لف -

أو الباحث الذي يريد أن يطبق دراسة ميدانية للحصول على  الباحث الذى يريد أن يطبق شيئا تجريبيا،

يناسبها من أدوات جمعها  . فلكل فن ولكل مادة علمية ماأو املسح االجتماعي surveyمايسمى بال  املعلومات،

يسأل أساتذته، و ذا سؤال يسأل املختصين   ولذلك يجب أن يكون الباحث متسع األفق، والحصول عليها،

أستخدمها طيع أن أست هى املصادر التى ما كيف يمكن أن أصل إلى هذه املعلومات؟، ويسأل املشرف عليه،

 ثم كيف يمكن أن أصنف هذه املعلومات؟  ، ؟التي أريدها املعلومات صل إليأل 

هو أسلوب جيد قد يفيد مع بعض الباحثين، وقد  أؤكد عليه وأكرره، Mind Map أسلوب الخارطة الذهنية -

ث من ع الباحييستط األساليب املختصرة التىومن  ،نه بشكل عام من األساليب املميزةلك ال يفيد مع بعضهم،
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 من املعلومات من خالل خارطة فى ورقة أو ورقتين يبرزها أمامه لكى ترتب أفكاره، خاللها أن يجمع أكبر كم

ومن التشتت الذى قد يصل إليه الباحث من خالل بحث الكم الهائل من هذه  لكى تحميه من التشعبو 

 . التي بين يديه املعلومات

 أ -
ً
وعندما  ،هذا الهدف هناك بعيدو  ،رجل يمش ى وضع أمامه هدف شخص أو ا هوأشبه الباحث كأنم نا حقيقة

 ،وهذا طريق جبلى وهذا طريق آخر، ،هذا الطريق سريع ،بنيات الطريق بدأ املسير وجد أمامه طرقا متشعبة،

 وهذا الطريق منار، ذا طريق مسدود،وه ،وهذا طريق فيه عوائق ،وهذا طريق مظلم وهذا طريق صحراوى،

فيقف الباحث  .وعدة أساليب عدة طرق ، ، وهذا الطريق محفوف بالشوك،الطريق مفروش بالوردوهذا 

هو هدفك أيها  ما أى طريق أسلكه للوصول إلى هدفى؟ بقدمه األولى على أول طريقه ليسأل نفسه سؤاال:

أو  ،ا من قبلعلومة لم يتم التحقق منهلبحث عن مان أصل إلى التحقق من معلومة، أو هدفى هو أ الباحث ؟

وهكذا حسب ما يهدف  أو كتابة توصيات و تقارير.. أو تأكيد معلومة معينة، ،لم تثبتلكن التوصل إليها و تم 

 إليه الباحث. 

قبل الدخول  . first stepال  الخطوة األولىبيسمى  ماأو  فهدفي هناك بعيد وأنا اآلن أقف على بداية الطريق، -

سلكت هذا على أنك تظل تندب حظك ثم تضيع ويضيع وقتك وجهدك و  ،مكتشعبة التى أمااملفى هذه الطرق 

ما الذي أريد  تسأل نفسك: ، عليك أنتسلك طريقا سهال يؤدي إلى  النتيجة بدال من أن الطريق الصعب

 ثم ما ؟لى هذه املعلومات وإلى هذا الهدفبقدراتي املتاحة اآلن أن أصل إو ثم هل باستطاعتي  الحصول عليه؟

  .يقة التى يتم من خاللها تصنيف هذه املعلومات؟هى الطر 

سيرى  أمامه مشاهد كثيرة و  ،أمامه كما قلنا  تفرعات السالك فى هذا الطريق بال شك عندما يبدأ فيه سيرى  -

إذا لم ف قمم جبال ..إلى آخره. ،مدن ،وقرى  :سيرى أمامه مغريات ،سيرى أمامه مواضيع مختلفة تماما جدا،

وبالتالى يضيع وقته دون الحصول  هناك ويتجه إليه، فإنه ربما يركن يمينا أو يسارا، يعرف هدفه الذي هو

تحدد  هي التيالخطة وهذه  ،قبلمن والتى قلناها  ،تبدأ بخطة أن كوأنت تجمع بيانات كبد  من على مايريد. فال

احث واهتمامه وكليته وتوجه هم الب ،وتمنع ضياع الجهود ،مسار الباحث، وتمنع التشتت، وتمنع االزدواجية

على الباحث إذن، ير فى االتجاه الذي يؤدي به إلى الهدف الذي ينشده . سوجوارحه وطاقاته وإمكانياته ألن ي

 
 
 أثناء جمع بياناته وعند وضع خطة البحث. أن يعرف هدفه جيدا

 حاضرات ويمكنك أن الذي طرحناه في بداية هذه املهدفك يبدأ من السؤال األول  هو هدفك أيها الباحث؟ ما

 .عتبر هذه املحاضرة كأنما هى مراجعة  وتأكيد ملا تم أخذه قبل من مبادئ ومن مهاراتت

تساؤالت والذي ينقسم إلى  ول الذي يطرحه الباحث هو الذي يتمثل فى العنوان الرئيس ى أو الرئيس،ؤال األ الس -

 .التي يريد الباحث أن يغلقها أو أن يجيب عليهابمثابة عالمة االستفهام أو  بمثابة الجوعة املعرفية،هو  فرعية،
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أو كانت تساؤالته األولى تساؤالت عامة كبيرة  ،تساؤالته األولى في بحثه دون أن يستحضرالباحث فإذا سار 

رد اوكأنما هو يط منثورا، فإنه بذلك يبذل جهده  هباءً ؛ يمكن أن تحدد أطره التى يريد أن يسير فيها متشعبة ال

فلذلك أنصح إخوتي  ل إليه بعد لهاث وجهد وجد فيجد ما يحسبه ماء فإذا هو سراب بقيعة.سراب قد يص

 أن تكون الخطوات التى قبلها واضحة ومحددة، قبلال تبدأ خطوة في بحثك  وأقول لهم: الباحثين والطالب

جدا، وأقرتها  ةكثير من الباحثين قد يضع خطة، وخطة رائع قضية االلتزام الحقيقة مهمة جدا.، والتزم بها

هذه خطة رائعة ولكن ما الذي  يفيد؟ وما هى  وااملجالس العلمية وأقرها مشرفو املادة ومشرفو البحث وقال

ثم هو يضعها ، واضحة محددة أو الطالب عندما يرسم خطة دقيقة رصينة رزينة باحث،الفائدة التى يجنيها ال

 . شك أن هذا لن يصل ال ثية؟العبيسير بطريقته الفوضوية و جانبا يركنها على رف و 

وعمل دراسة  ،املهندس الذى يريد أن يبنى بيتا ووضع األساسات مثل خطةبد أن تكون هذه الخطة  اللذلك  -

املرحلة و  املرحلة الثانية،ثم  ،بدأ باملرحلة األولىيومتى  األبعاد والقواعد األساسية،رسم و  ،تكلفيسكم 

ما ظنكم لو ، هذه خطة مهندس معماري  .لى تسليم مفتاح البيت جاهزاصل إيحتى ، املرحلة الرابعةو الثالثة، 

كتبها وتعب فيها ووضع أبعادها، ووضع فيها الشروط  هذه الخطة التى بين يديه،و أن هذا املهندس املعماري، 

 وبدأ يحفروجمع كل عماله وأدواته  جانبا هاثم ركن ووضع فيها كل ما يمكن توقعه من مشكالت، واالفتراضات،

وهل سيكون هذا  قد يتم ولكن كيف؟ هل سيتم هذا البيت بسرعة؟ ؟ماذا تتوقعون  فى االرض لكى يبنى بيتا،

هل هو باملواصفات  ؟أصال يهأن يبن ادوهل سيكون هذا البيت هو البيت الذي أر  ؟لإلستخدام االبيت صالح

ن من وضع أمامه هدف وخطط ملاذا؟ أل  التى وضعت فى الخطة أو فى املخطط؟ ال شك أنها لن تكون كذلك،

، وسار هكذا م لم يخطط لهولكن من وضع هدفا ث ،بد أن يصل إليه للوصول إليه بإذن هللا تعالى وتوفيقه ال

وسيمر الوقت، ويفني عمره  ،فإنه لن يصل واعتمد على جهوده الذاتية التي هى عشوائية فوضوية سبهلال،

 وشبابه وشيبته وهو لم يصل إلى ش ئ .

 ستجدأنت  وقبل جمعها البد أن تحدد ما الذى تريد أن تجمعه؟ .جدا ةمهممرحلة ع البيانات فلذلك جم -

 فإذا قلت، ل هو أعمق من املحيطاتب ،كم هائل التصل إلى حدوده طوفان هائل من املعارف واملعلومات،

 ،ت التي جمعتهااملعارف واملعلوما من صبح عندك كما  هائالسيمهمة تجمعها ن كل معلومة لنفسك واعتبرت أ

لم تضع لها فهرسة حقيقية و  ال تستطيع أن تبوبها،و ال تستطيع أن تصنفها، و بينها،  ختارثم ال تستطيع أن ت

وفق و  ،فق املباشر وغير املباشو و  ،وفق القريب والبعيدو ، جلوغير العا جلوفق العاو  ، األهم فاملهموفق 

 علومات التى جمعتها غير مفيدة.هنا تصبح امل. الذى اليخدم الهدفالذى يخدم الهدف و 

ثم أكتب خطتى األساسية التى أريد  ثم تساؤالتى الفرعية،، دد أوال سؤالى األساس ى في البحثولذلك بعد أن أح -

تبقى قضية اآلن دخلت  ،نهج الذى أريد أن أسلكه فى بحثىوامل ،ثم أحدد  أداة جمع البيانات أن أطبقها،
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تسلحت و  ،وتسلحت بالصبر ،سئلة واألهداف، وتسلحت باملهارةباأل   وتسلحت ،تسلحت بالخطةو  ،داناملي

كتاب ي الكثير، أحملها مع املعلومات التي منأجد لكننى وأنا أسير فى طريقى قد ، بالشوق للوصول إلى معلومات

أي معلومة من هذه املعلومات  الذي يجب أن أسأله لنفس ي هو:لسؤال األهم وا ، وموسوعة من هنا من هنا،

أنحيها جانبا ثم أنطلق علي أن  ،هل هى تخدم هدف الدراسة أم ال؟ إذا لم تخدم؟ مباشرة لبحثىها فائدة ل

عقلية التصفية هى التى  ،مى عقلية املصفاة، عقلية التصنيفتس عقلية ما ،بهذه العقليةو   وأبحث عن غيرها.

 .همةتستطيع  أن تجعل الباحث يحدد دائما هل هذه املعلومة مهمة أو غير م

كنت إذا ف هذا منهج الحقيقة خاطئ، فيما بعد.قد تحتاجها  معكاملعلومة  هذه قد يقول بعض الباحثين خذ -

هذه  املعلومة ان أكتب عليها فى األعلى فى كارت أو بطاقة أو ش ئ و تريد أن تأخذها معك، خذها وحدد أهميتها 

هذه املعلومة قد أحتاجها  أو مهمة، هذه معلومة غيرأو  ،لخدمة أهداف البحث ةمباشر و هنا مهمة جدا 

اللون يكون بأنصح باتباعها، وهو تحديد املعلومة املهمة وهذه الطريقة  أو ميزها بألوان مختلفة، مستقبال،

  وهكذا. ،ثم باألزرق ثم باألخضر، ،مايكون أقل باألصفرو  ،يكون أقل أهمية بالبرتقالى ماو  ،راألحم

تريد تصنيفها في املستقبل يسهل اق التى تكتبها فإنك فى املستقبل عندما فإذا وضعت هذه األلوان على األور  -

أو إلى املكان الذى تبحث فيه  ،أو إلى مكتبتك ،تى مثال إلى غرفتك، أو إلى مكتبكتأ. ففها مباشرة يتصن عليك

جدها مكتوب أو ت.. أخضر...إلى آخره أصفر، ،زرق، أحمرأ: مصنفة هاولكنمن األوراق،  هائال افتجد أمامك كم

 . فيسهل فرزها وتصفيتها .إلى آخره…. هخدمالبحث أو ال ت خدمأو غير مباشرة، تمباشرة  مهم أو غير مهم، :عليها

كنت تظنه  ستجد أن فيها ماألنك  د تصنيفها مرة أخرى ثم بعد ذلك تأتى فى نفس املواد التى أنت صنفتها أعِّ  -

من هذه العقلية عقلية الترتيب والتبويب للمعلومات  هما.صبح ميكان غير مهم قد  وما أصبح غير مهم، امهم

 سمى بجدولة وعرض املعلومات.وت ةمهم هي مرحلةاملختلفة  هامصادر 

من األشياء التى قد تترك ال من مهملها  ددت مهمها من أهمها من غير مهمهااآلن جمعت بياناتى وصنفتها، ح -

أو منتج يقدم  دة العلمية فى صورة بيانات تقدم،كيف أضع هذة املاقضية بعد ذلك تأتى ، فائدة منها

ِّ قَ سواء كان هذا القارئ قارئ م   ،للقارئ 
كيف تكون هذه املعلومات  .أو قارئ يهمه أن  يصل  إلى املادة ،م للمادةي 

 .التبويب يخدمنى كثيرا فى أن تكون معلوماتى محددةهذا  ،أضع لها تبويبا علي   مهمة له؟

التصنيف وفق : أنواعبه يجب أن يكون وفق اعتبارات معينة، إذ أن التصنيف الذي قمت  التصنيف ن،إذ -

 ،التصنيف وفق تساؤالت الدراسة ،هج البحثالتصنيف وفق األهمية ،التصنيف  وفق من ،األهداف

ِّ  .التصنيف وفق األهم فاملهم
عندما تختار تصنيفا البد املهم ، أو اخترما شئتمن التصنيفات ما شئت  سم 

 .به وأن توضحه  أن تلتزم
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يبدأ  فى البحث وال يضع فى البداية طريقته  وال أسلوبه   كثير من الباحثين يقع فى خطأ منهجى أال وهو: -

ثم  ،هى أداة االستبانة أداة جمع البيانات مثال: فيقول على سبيل املثال ،ازات التى يريد أن يبينها للقارئ واالحتر 

 لم  يحدد نوع االستبانة هلهو  االستبانة قد ال تخدم هدفه املباشر، أوفتجد أن هذه ، االستبانةنوع يحدد  ال

كتب إستبانة  ،فإذا بدأ فى البحث، بدأ يكتب االستبانة أو شبه مغلقة، ،هذه االستبانة مفتوحة، أو مغلقة

من عام  مغلقة بينما البحث يناسبه االستبانة املفتوحة، أو قال مثال أنا سأبحث من خالل املعلومات التى هى

هنا  .عام، أو بعد هذا العام ثم أدرجهاعشر سنوات مثال ثم وجد معلومات قبل هذا ال ،1435حتى عام  1425

 حد وضع ههو أن ؟الخطأ املنهجىهذا ماهو ي، خطأ منهجهذا 
ً
 ولكنه limitation أو  limitهذا الحد يسمى بال  ، ا

 .ذا خلل يقع فيه بعض الباحثين ،فهلتزم به يو لم أإلى األمام أو إلى الخلف   هتجاوز 

وفق االشتراطات التى وضعتها. هذه اإلشتراطات تحدد  لكن إذا أردت أن أصنف بياناتى أصنفها وفق ماذا؟ -

فأضع األبواب وأيضا أحلل إذا كانت هذه املعلومات  تحدد أتجاهاتى،و  ،تحدد مسار البياناتو  مسار البحث،

  املصداقية الداخلية أو املصداقية الخارجية. ،صداقيةسواء كان تحليل بامل تحتاج إلى تحليل،

هل  هذا تحقيق، أو تحليل. هذه الوثيقة فعال وثيقة عن األصل أم ال، أم هى مزورة؟، هل وثيقةمعي اآلن مثال  -

يوان الح -أعزكم هللا-من  العينة التى أنا أخذتها من املريض الفالنى أو من التربة الفالنية او من الزرع الفالنى أو

هل هى فعال تم تحليلها إلى مكوناتها وفق األجهزة واألدوات والبرامج الدقيقة  التى تعطينى نتائج  دقيقة   ،الفالنى

 أم ال؟

؟ كتبأي األمر الثانى :هل البيانات العامة التى أخذتها مثال من كتب الصحاح، أو من كتب التفسير ،أو من  -

هل هى أيضا مراجع تم االستدراك عليها فى نسخ أخرى  ا الثانوية؟هل هى من مراجعها األصلية أو من مراجعه

 فهذا التحليل مهم جدا. غير هذه النسخة التى معى أم ال؟
 

 وظيف املعلومات:املرحلة الثالثة: مرحلة ت

معنى  ما ،التوظيفأتى قضية تثم والتصنيف والترتيب،  يأتي التحليل البيانات أو املعلوماتجمع  بعد -

تساؤالتها األولى التى بدأت تخدم  ن أوظف هذه املادة التى أخذتها فى أن تخدم أهداف الدراسة،أ ؟التوظيف

هذا البحث املكون من  فى نهاية البحث أن يقول:الباحث وتخدم توصيات علمية يستطيع  بها فى بداية بحثى،

ومنهج  ،طريقة كذا ليه منعلى ما وصلت إ بناءً ….توصياتى فيه كذا وكذا وكذا أربعمائة أو خمسمائة صفحة،

 وهكذا. ….وأداة كذا كذا،

 ،إما فى توظيف كمنتج ككتاب اآلن بدأت فى توظيفها؛و  وصنفتها، ،ورتبتها ثم حللتها، ،أنا جمعت بياناتى نإذ -

 ،أو توظيفها علميا على الواقع، أو إجابة على مشكلة لم تجد حال  أو كرسالة، أو كاستدراك ،أو كسؤال جديد،

مثال قضية . هذه املعلومة أو هذا البحث الذى وصلت إليه فى بياناته آليات ممكن تطبق على الواقع قد تكون ف
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وأساليب، واستراتيجيات  ،ووضعت عدة ممارسات أو عدة وسائل، مواجهة الفقر فى املناطق النائيةأساليب 

 لها على أرض الواقع.  اك توظيفاإذا لم يكن هن uselessتكون غير مفيدة سهذه االستراتيجيات   ملواجهة الفقر.

 ؟والنتائجبتوظيف البيانات واملعلومات  يهل الباحث هو املعن :هنا هوهم جدا املالسؤال و  -

ثم هذا الش ئ  أم علميا، أم تخدم شيئا عمليا ا،نظري امعرفي يئاالنتائج تخدم ش واإلجابة تختلف فيما إذا كانت -

 ؟كمقترح لهم تقدمهوأنت احث أم فى حدود صالحيات آخرين هل هو فى حدود صالحياتك  أيها الب ،العلمي

الباحث، فعليه أن  صالحيات ما يقدمه البحث من معلومات ونتائج وتوصيات هو في حدودإذا كان  ونقول: -

قدمه كمقترح ، فعلى الباحث أن يإذا كان فى حدود صالحيات آخرينو  ،تبناهيقدمه كمشروع قابل للتطبيق و ي

على حسب  ن، كل ذلكإذ .األمر راجع إليها، ال تتبناه تتبناه أو املقدم لها أن  هات األخرى الجعلى أو توصية و 

 من إجراء بحثك.هدفك أنت أيها الباحث 
 

 تركيب املعلومات والبياناتة مرحل

تسلسل لها  وليس ،انا قد تكون املعلومات غير مرتبةأحي ،تركيب املعلومات نأتى إلى قضية تركيب البيانات أو

 بحيث تبدأ من املعلومة األولى ثم نبني عليها باقي املعلومات لنصل إلى النتائج.  منطقى

لم  أركبها جيدا،  متناقضة،و  متعارضة،و  مختلطة،و  مختلفة، معلوماتعندما تكون هذه املعلومات التى جمعتها 

ينبغى املعينة ا بدقة أن هذه املعلومة أكون محددِّ  يأتي بأن ملعلومات الصحيحا تركيبفلن أصل للنتائج املرجوة. ف

 (ومة )ج)أ( ومعلومة )ب( ومعل ومعلومة ينبغى أن تكون بعد معلومة )ب(، ومعلومة )أ( مثال، أن تسبق معلومة) أ (

بهذه الطريقة وبتسلسل  معلومات البحث فإذا ركبت. وهكذا ،أو التساؤل األول  )أ (، تؤدى إلى اإلجابة على تساؤل 

متينا ،قويا،  يكون بحثا رصينا، اقدم بحثأن أو  ، أن أصل فى النهاية إلى قرار نهائى فى البحث عندئذ أستطيع منطقي،

جمعت بيانات و  ،اختبرت هذه األداةو اتبعت فيه أداة علمية دقيقة صحيحة،  ،ياعلم ااتبعت فيه منهج مؤصال ،

 بأسلوب علمي سليم.  ركبتها  ووظفتهاو  ،صنفت البيانات واملعلوماتو  ،ومعلومات

 وهى كتابة وصياغة البحث. هللا تعالى فى املحاضرة القادمة الخطوة التى سنتحث عنها بإذن ذلك يأتى بعد

 هللا وبركاته. والسالم عليكم ورحمة ،أن يوفق الجميع ملا يحب ويرض ى أسأل هللا جل وعال

 
 صفاء بوديقام بتفريغ هذه املحاضرة من فريق عمل تفريغ املحاضرات:  

 رئيفة درويش: وضبط الصياغةراجعة والتدقيق املقام ب

 يشو رئيفة در اإلخراج النهائي: و  ،الصياغةوإعادة ضبط و ، والتدقيقاملراجعة و اإلشراف العام على فريق العمل، 
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 العشروناملحاضرة 
 

  العاملين،الحمد هلل رب ، بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
 على نبي وصالة

ً
وعلى آله ، ميناملصطفى الهادي األ  هوسالما

 بكم مرة أخرى في هذه املحاضرة والتي  .نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدينعلى وصحبه ومن سار 
ً
أيها األحبة مرحبا

هذا املنهج  ،أكاديمية تفسير تقدمه ذياملستوى األول والتعالى، م لكم ضمن برنامج اإلمام السعدي رحمه هللا تقد  

عنى بالبحث العلمي ومصادره،   للحلقأن ونكاد اآلن ي 
ً
ة ما قبل األخيرة واملحاضرة ما قبل األخيرة والتي نصل تقريبا

عن واملحاضرة القادمة األخيرة ستكون  ،كتابة البحث وصياغتهقضية نتحدث فيها عن نقطتين مهمتين وهي 

 .  التوثيق العلمي وكتابة املراجع
 

 مرحلة كتابة البحث 

 هذه املرحلة 
ً
 تجهد نفسك في الوصول إلى أمر ما وجمعت ؟ ملاذا هي مهمة، مرحلة مهمة جدا

ً
تخيل نفسك اآلن مثال

البحث على أنه منتج تسويقي  لنتعامل مع ،ولكنك في النهاية لم تحسن تقديمه لآلخرين - وصلت إليه -هذا الش يء 

 هذا الجهاز  أنه رضتنف
ً
 البحث عبارة عن مثال

ً
 هوضعتوسعيت فيه مع فريق عمل متكامل و  اخترعته ،)موبايل(مثال

من دون حتى  كتيب إرشاداتمن دون تغليف، من دون صندوق، ثم قدمته للناس هكذا من دون  ،املواصفات ىعل

 الهل هذا مستساغ ؟  ،تفضلوا للبيع هذا جهازت لوق ،م وال ش يءسوال ا
ً
 ملاذا؟ نفس الش يء بالنسبة للبحث، ، طبعا

دليل على أن ، رصانة الباحث، قوة الباحث، شخصية الباحث:  ألن الصيغة النهائية أو الكتابة النهائية للبحث هي

 ، خرينيستحق أن يقدم لآل ش يء هذا البحث وصل إلى 
ً
 .وبالتالي مرحلة الكتابة مرحلة مهمة جدا

األصل أن يكون الباحث هو الكاتب ، صياغتي ركيكة، لدي أخطاء، لغتي ضعيفة، لغتي ال تسعفني:  قد يقول قائل

  .ملدققيكون هو الذي يكتب ويبعثه بأن وأعني بذلك الكاتب النهائي  النهائية،بمعنى كتابته ؛ لبحثه

 يأخذ هذه املادة البياناتبعدما يجمع  ،بعض الناس قد يلجأ إلى طريقة أخرى 
ً
ما يسمى املادة ، كاملة ويصنفها يدويا

النسخ بسرعة على عة و يأخذها كما هي ويذهب بها إلى شخص عنده قدرة على الطبا The raw materials  الخام

  ،فائقة
ً
 املفترض أن بحث مطبوع، حول لي هذا املنتج الخام إلى :  يقول  ثم ،قدرة علمية جيدةبوأيضا

ً
كل : طبعا

بعض ، ةلجهلأو تعطيه  تدققه تراجعه تكتبه تعطيه ملشرف البحث الفصل األول تنتهي منه، بخطوة خطوة  

 كما هوال أعطني البحث في :  تقول قد الجهات 
ً
 ما يكون ، النهاية كامال

ً
كان سواء أن البحث األصل  ،وهذا نادرا

 ،يستلمها املشرف أو املسئول عن البحث، وكل مرحلة تنتهي يكون حولها نقاش ،للتخرج أو بحث علمي يمر بمراحل

يتأكد من تعديل لكي ها ؤ يقر ثم  ،تعدل املالحظات ،يعيدها إليك ،مالحظات أو "feedback"يعطي عليها  ،هاؤ ثم يقر 

 ، بعدهاثم تبدأ الخطوة التي  ،املالحظات
ً

 في النهاية يكون عندك البحث فصوال
ً
ب مع بعضها كتحتاج إلى أن تر   جاهزة

 قد يكون وفق هذه املراحل كتبت الفصل األول بنفسية مختلفة ، البعض
ً
 أحيانا

ً
ثم جاء  ،مختلفة طريقةبو طبعا
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فلو رجعت للفصل األول أو  ،تغير األسلوب وتغيرت الطريقة وأصبح لي مفردات جديدة تياقراءمن و الفصل الثاني 

 
ً
بين ما كتبته في املقدمة أو الفصل األول وبين ما أكتبه في  اشاسعً  -إلى حد ما  -للمقدمة سأجد أن هناك فرقا

  .الختامفي حتى الرابع أو  الفصل الثاني أو الثالث أو

يكتسب ، الذي يحدث هذا الفرق هو أن الباحث يكتسب من خالل بحثه مهارات الفرق؟ما الذي يحدث هذا 

وبالتالي  ،أساليب جديدة حتى للكتابة والتعبير، يكتسب أساليب جديدة للتفكير، يكتسب مصطلحات، كلمات

أهمية وفوائد البحث العلمي من يكفي أنها لو لم يكن  ،ومن هنا كانت أهمية البحث العلمي ،قل الباحثصهذه ت

يطور مفرداته التي يستخدمها في حديثه لكفى به ، يطور كالمه، يطور منطقه، يطور شخصية الباحثإال أنه 

 وكفى به 
ً
فكيف والباحث من خالل بحثه يصل إلى معلومات وإلى تحقيق وإلى توثيق وإلى تصديق وإلى ا، مغنًم نصرا

، دليل على نضجه اللغوي ، البحث بنهايته هو شخصية الباحثا نؤكد على أن األمور تجعلن هذه، آخرهإثبات وإلى 

 . نضجه في اإلخراج، قائينتاال نضجه ، نضجه التحليلي، نضجه القرائي، نضجه التعبيري 
 

  - هل الباحث مفروض عليه أو يجب عليه أن يعرف كل هذه املهارات؟
ً
 -وهذا سؤال مهم جدا

على األقل نعم ال بد أن يكون لدى الباحث هذه املهارات :  الوسطى من الكمال أقول إذا أتينا للدرجة الدنيا أو 

  ،إلى أن يكون البحث عنده ش يء تلقائي سهل؛ لكي يصل  بدرجة متوسطة
َ
ا وبعض الباحثين قد تنقصهم َم ولكن أ

 طريقين:نا نحن بين ه االستعانة؟ولكن ما هي حدود  ،أنه يجب أن يستعين بغيره رو فال عيب وال غ ،هذه املهارات

كما قلنا في أول املحاضرات لهذه - الباحثينحيث يأتي بعض ؛ الكلية الكاملة االعتمادية طريق االستعانة .1

نترنت أو في مواقع تويتر أو في مواقع هم في اإل ءيأتي إلى مكاتب خدمات الطالب أو أشخاص وضعوا أسما  -املادة

يكتب بحوث فتعطيه العنوان، تعطيه التساؤالت ثم هو يشرع في كتابة البحث يقدم بحوث أو بأنه  أخرى 

 وغش للمجتمع وغش للدينهي هذه النيابة بالنيابة عنك، 
 
ألن "من ملاذا؟  حرام وغش لألمة وغش لك أيضا

 البحث؟ هل أنت الذي كتبت هذا "، غشنا فليس منا
ً
 على من طريق  هذا طريق، اإذ

ً
يعتمد فيه الباحث كليا

 ليقدمه إلى الجهة التي طلبت اليقدم له 
ً
 جاهزا

ً
  منه البحث.بحث منتجا

أن يبدأ البحث حتى ولو لم تكن لديه املهارات ويجد صعوبات األمر الثاني أو الجهة الثانية وهي األفضل  .2

 لكنه عندما يبدأ في الطريق سوف يجده 
 
، لو ظللت تنظر إلى .سهال

ً
 تخيل نفسك اآلن تريد أن تصعد جبال

، إليها، ألنك ترى قمة الجبل هناك بعيدة، كيف أصل؛ قمة الجبل فلن تصعد
ً
لكنك عندما تبدأ  بعيدة جدا

 باهلل سبحانه وتعالى فإنك 
ً
 وقبل ذلك مستعينا

ً
بخطواتك األولى وتضع قدمك على الطريق الصحيح مستشيرا

 سوف تصل،
ً
على فالنهاية، في النهاية،  في املوضع األول، في املنتصف، قبل -بعد وقت –تجد نفسك حتما

حتى لو توسطت في الوسط  تنظر إلى القمة وتنظر خلفك،ظللت لو كنت  األمر،كيف أتى هذا  القمة،

أخطر مراحل الباحثين أن ينطلق من وهذه  تنظر إلى القمة وتنظر خلفك فأنت وقعت في حيرة، أصبحتو 
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سواء هو لم  سواء هو مل، عقبة وقفت أمامه، سواء عقبة، في وسط الطريق يقف، بعزم ويمش ي ثم يصل،

هذه آخره، وقف في املنتصف، إلى أو مالية أو ات مادية يسواء واجه إشكالليكمل بحثه، يعد عنده الدافعية 

الباحث، إما أن تصعد بك إلى أعلى أو تهبط بك إلى أسفل ما في مكان يثبت فيه ؛ ألنها املرحلة من أخطر املراحل 

 يجب أن ننتبه أحيانا مرحلة  وهي
ً
 انطالقته. ألنها ربما تقعد الباحث عن ؛ هايلإخطيرة جدا

 

، هذه املرحلة كما قلت هي مرحلة قطف الثمرة قضية كتابة البحثموضوع نأتي إلى موضوعنا األساس ي وهو 

ِّ ، ليقيموه، عليهمرحلة تسويق منتجك البحثي للقراء ليحكموا 
، لآلخرينوه وأنت هناك إنما تعرض عقلك م  ليقو 

 فإنما هو يعرض عقله ليقيمه 
ً
 أو كتب مقاال

ً
 أو كتب بحثا

ً
؛ وعين الناقد بصير وفاحص ،اآلخرونمن ألف كتابا

فالقرب  ،ومن ينظر للش يء عن قرب، وأنت في بحثك تنظر إليه عن قرب، املوضوعألنه ينظر بمنظار الذي خرج من 

 :  العربوكما تقول  حجاب،

 وال ترى نفسها إال بمرآة  ونأى  االعين تنظر منها ما دن

في ، في مرآة علمائك، في مرآة زميلك، في مرآة مشرفك، في مرآة اآلخرين يها الباحث ما ترى نفسك كباحث إالأنت أ

وصلت فيه إلى خذ هذا البحث ت:  فقل له، لك وإلى آخره اكي يكون موجهً لفي مرآة من وكلته أمرك ، مرآة مستشارك

 وصياغة وأدوات وبيانات وختام وإلى آخره ،ما رأيك فيه، كذا
ً
ِّ ؟ منهجا

ل خذ هذه املعلومات على محمل الجد و عد 

  .فيها

  ال -تسمى مرحلة الكتابة النهائية  -نأتي إلى أن الباحث عندما يبدأ يكتب بحثه 
ً
من  هأن ما لدي:  بد أن يتأكد أوال

نها املعلومات التي جمعها ودو   أن البحث أوو ، املسودات أو النسخ األولية مراجعة ومتوفرةأن و ، معلومات واف  

 دقيقة وملتصقة ومباشرة  ،سليمة
ً
 . لبحث وليست ثانويةباوأيضا

 

  اكتابة البحث تتضمن أمور  
 
 :  خمسة

 هناك مستويات من لغة البحث أو  .تعني ما هي اللغة التي أنت كتبت بها بحثكو :  لغة البحث وأسلوبه  .1
ً
طبعا

الشوارعية التي يتكلم بها العامة )العامية(، وهذه غير مستساغة في  من اللغة، هناك مستوى اللغة السوقية

البحث يجب أن يكون بلغة عربية وغير جيد ألنها تقدح في قدرته البحثية،  أن يمثلها الباحث في بحثه،

  .رصينة
ً
 لغة عربية،الأن تكون : هو اللغة ركيكة أو عامية، الجانب الثانيما إذا كانت : هوالجانب األول  اإذ

 في نصب املرفوع  ولكن فيها خلل،
ً
بمعنى أن تكون مكسرة، فيها لحن، فيها أخطاء إمالئية ولغوية كبيرة جدا

ورفع املنصوب وجر املرفوع وتسكين املتحرك وتحريك الساكن وإلى آخره تكون همزة فوق وتكون تحت، 

بد أن  حات، فالالجملة غير مفككة، عالمات ترقيم، اللغة املوجودة، العبارات املستعملة وإلى آخره واملصطل

 . تكون لغة البحث وأسلوبه واضحة

  .الكتابةتنقيح البحث وأسلوب استخدام عالمات الترقيم واملختصرات في  ةمرحل .2
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  .وتفريعاته البحث، فصوله، وأبوابهأقسام  ةمرحل .3

  .للبحثاملادي والفني  لالشك .4

  .البحث ةمناقش .5
 

 لغة البحث نأتي إلى:  

  لغة البحث يجب أن تكون  -
 
بسيطة وموجزة ومباشرة وغير مغرقة في الغرابة وغير مسفة في البساطة أيضا

 تريد أن تصيغ صياغة حول موضوع  .بتذالوفي اال 
ً
 أنه عن لنقل فمثال

ً
، البحث في كل ما قيل "السواك"مثال

 تقول 
ً
ل في ترجيح ما قي: في السيرة وفي أقوال العلماء في السواك، كيف تستطيع أن تصيغ هذا املوضوع، فمثال

 مسألة السواك واألصابع 
ً
هذه اللغة واضحة موجزة ومباشرة، )ما قيل( أي ما  -هذه كمسألة فرعية  -مثال

  قاله األولون،
ً
 بالورق، سواك (ترجيح مسألة السواك باألصابع)حددت  افي ماذا؟ ) في ترجيح ( إذ

ً
، سواك مثال

ألن العبارة مباشرة ؛ هذه العبارةمن بفرشاة األسنان تخرج نفسه أو بالسواك  باملنديل أو سواك بغيره أو

  .غتها جيدةاواضحة وصيو دقيقة 

-  
ً
ي ليس فيها تيجب على الباحث أن يستخدم الجمل والتعابير ال، مطلوبة في لغة البحث دقة الصياغة اإذ

تكلم في هذا البحث أ سوفيقول : عندما  في املقدمة،وهذا يقع  - وهذا خطأ منهجي -يعني بعض الباحثين  .حشو

، هذه املسألة تحدث عنها العلماء والباحثون واملدققون واملحققون والالحقون 
ً
عن مسألة مهمة وخطيرة جدا

وهذا املوضوع لم يسبق أن طرق بابه  -وخذ من الكلمات العطفية العطف أو النفخ في املوضوع  -والسابقون 

هذه العبارات  - جال وطالع الثنايا متى أضع العمامة تعرفونيفأنا ابن  -ف إليه أحد من الباحثين قبلي لود

 في كتاباته لوصف  
ً
 ال تليق بالباحث،  ،املتفاخرة املتعاظمة املنتفخة أو العبارات التي يضعها الباحث أحيانا

 عد عن املبالغة في الذم أو في املدح، تعباراتك عن األساليب الرنانة، تبتبتعد ينبغي أن  -

-  
ً
 في كتابتك لعباراتك، تكون حياديا

 ال تستخدم إال ما يجب أن يستخدم في مجال البحث نفسه،  -

 ،ال تحاول أن تستخدم عبارات ليس لها مجال -

 مثال م الجمل الواضحة والتراكيب املناسبة التي تكون مباشرة، ستخدتأن تكون كما قلنا  -
ً
باسمه  ال تذكر أحدا

 
ً
 من كتبوا قبلك،  ،من ذكره امن ذكره أو واجبً  اأو بعينه ما لم يكن هناك هدف

ً
 كبعض مثال

 استخدام اللغة أو العبارة املبنية للمجهول، -
ً
  أيضا

ً
قال أو قيل أو. ولكن : قال فالن : ال تقول مثال كر  ي 

 
تذ

 
 ب،ك

 
ً
 .فهذه الجمل مهمة جدا

 العبارات االحتمالية التي يكون لها أكثر من معنى -
ً
  ،ال تستخدم أيضا

ً
 ولنقل فمثال

ً
وقفت على :  تأتي بعبارة مثال

هل تعني دقة البحث أو دقة املعلومة  ؟أي دقة تعنيها. هذه املعلومة فلم أجد من تطرق إليها قبلي بهذه الدقة
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 )استخدام  فالعبارة هذه تسمى بالعبارة االحتماليةأو دقة التحري أي دقة، 
ً
التي تحتمل أكثر من معنى مثال

 نقول  السواك ( أي سواك؟ أو
ً
تحددها، خذ أن  ال بدما هي بدائل السواك؟  السواك()استخدام بدائل :  مثال

 أي 
ً
  .حداث تاريخية قد تكون مبهمة ولم تحددها بأشخاصها أو بأماكنها فهذه غير صحيحةأمثال

-  
ً
البحث في وال يأتي  وتخدم الهدف من البحث توضحمما يشترط على الباحث أن يختار العبارات التي  اإذ

بش يء ليس له عالقة، ألن البحث ليس هو كما قلنا عبارة عن صندوق أو عبارة عن شاحنة تحمل فيها كل 

 انتقائي   الش يء، 
 
، أن تكون دقيقا

 
نتقائي فإنه لن يضع في بحثه ا، وعندما يكون الباحث ابد أن تكون مصنفا

 .عالقة فهذا غير صحيحإال ما له عالقة بالبحث ذاته أما تجاوزات ووضع أشياء ليس لها 

-  
 
 بد أن يبتعد الباحث كما قلنا عن األلفاظ العامية،  ال  اإذ

 
لم إذا األجنبية يبتعد عن املصطلحات وأيضا

 في اللغة العربية وتبدأ تكتب ،استخدامهايكن بحاجة إلى 
ً
 أو بحثا

ً
 شرعيا

ً
 تكتب بحثا

ً
 Arabic" مثال

language،"  إال أن يكون املجال  نكتب مصطلحات إنجليزية،ال يعنينا في اللغة العربية أن 
ً
أو ال يعنينا مثال

 عن تعريف اإلسالم لغير املسلمين أو آمجال 
ً
خر يعني يخدم هذا الش يء، على سبيل املثال تريد أن تكتب بحثا

ا هن نقص،فيه خلل أو  أو فيه دقيق باللغة العربية غيريكون نطقهم هنا يمكن أن  لغير الناطقين بالعربية،

 ،األصل أن يكون بحثك باللغة العربيةولكن  تستطيع أن تكتب بلغة أخرى،

 أن تراعي في ذلك قواعد اللغة العربية من الصرف والنحو وغيره -
 
ألنه عيب على الباحث أن يكتب ؛ أيضا

 .غة فهذا غير جيداالصيفي بحثه فيه أخطاء نحوية أو أخطاء إمالئية باللغة العربية 
 

  املحاضرة القادمة إن شاء وهذا سنأتي عليه في  الشكل املادي والفني للبحث قضيةنأتي إلى قضية مهمة وهي

 اأن كتابة البحث تعتمد  فنقول: ي البدايةكما قلنا فننكرر و  موضوع كتابة البحثعن  نلخص حديثنا هللا.
ً
عتمادا

 على سياقة الباحث نفسه لبحثه و 
ً
 ، قدرته على الدقة في الصياغة، اللغوية على هذه الكتابة قدرتهكبيرا

ً
أيضا

 عدم االعتماد أو عدم إدخال في البحث ما ليس منهلحشو والزيادات التي ليس لها داع، تجنبه لقضية ا
ً
، أيضا

 عدم استخدام العبارات املبهمة التي قد يكون لها أكثر من معنى، عدم استخدام العبارات الفضفاضة الرنانة

 أن تكون العبارات مباشرة واضحة دقيقة مختصرة ، وبالتالي قد تتوه القارئ أو تتوه املشرف على البحث
ً
أيضا

 ؤ بحيث من يقر 
ً
 متعلما

ً
نحن عندما نكتب بحوثنا ونكتب ، يًئا أو متوسط التعليم يفهم منها شها سواء كان شخصا

نكتبها ملن يستفيد منها من الطلبة يصلوا إليها، ولكن وال ألولئك الذين ال يستطيعون أن كتبنا ال نكتبها للعلماء 

يأتون بعدنا أو القارئ العادي وبالتالي ينبغي أن نتجنب استخدام الغرابة سمستوانا أو الباحثين الذين في الذين هم 

 لغة واضحة وسهلة وميسرةوالكلمات املغرقة في الغرابة وغيرها، 
ً
  .وأن تكون أيضا
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أن يوفقنا ملا يحب ويرض ى ولنا لقاء في املحاضرة  جل وعالهللا  ، نسألاملحاضرةنه في هذه هذا ما أردنا الحديث ع

 . النهائيةإخراج البحث في صورته القادمة بإذن هللا تعالى في 

 علم وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينأهذا وهللا 
 

 
 : إخوة في هللا املحاضراتفريق عمل تفريغ خارج قام بتفريغ هذه املحاضرة من 

 أحمد عبد الرحمن :املراجعة والتدقيققام ب

 رئيفة درويش اإلخراج النهائي: و  ،الصياغةوإعادة ضبط و ، والتدقيقاملراجعة و اإلشراف العام على فريق العمل، 
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 والعشرون واألخيرةاملحاضرة الحادية 
 

 على نبينا املصطفى الهادي األمين، وعلى آله ، بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
الحمد هلل رب العاملين، وصالة وسالما

أما بعد أيها األحبة فنواصل معكم في محاضرتنا لهذا اليوم، وهي املحاضرة األخيرة في مادة مناهج  وصحبه أجمعين.

ضمن برنامج اإلمام السعدي رحمه هللا املستوى األول، في أكاديمية تفسير، في  ، والتي تقدم لكمومصادره البحث

عنى بأمر في غاية األهمية
 
برز للباحث أمانته وصدقه ورصانته وأصالة البحث كذلك، بمكان هذه املحاضرة ن ، ألنه ي 

 .تمام واالنتباه في هذه املحاضرةنوع من التركيز وااله ناوذلك يجب أن يكون لدي

 : أنواعه، وضوابطه واإلخراج النهائي للبحث، مرحلة التوثيق العلميهي من مراحل البحث املرحلة األخيرة 
 

 تتأكد منه أي تعزوه إلى مصدره تعريف كلمة التوثيق ،
َ
َق أي َرَبط

 
، ووث َده 

 
َد منه أو أك

 
َق الش يَء بمعنى تأك

 
: َوث

 نوثق املعلومات.األساس ي، وبالتالي هنا نأتي إلى قضية كيف 

 ومنها:هناك قواعد متعددة لتوثيق املعلومات ، 

: الكتابالبحث صادر ماإلشارة إلى  .1
ً
ذكر على النحو التالي، أوال

 
 ، كمصدر للمعلومات : يجب أن ت

 )في قائمة املراجع(؟ الكتاب يذكر وفق ما يلي:  كيف يذكر الكتاب املرجع

دار النشر، سنة النشر، الصفحة التي أخذ منها الباحث املعلومة. اسم املؤلف، عنوان الكتاب، مكان النشر،  -

في قائمة  بحث، الكتاب )املرجع( يثبت في الهذا النوع ما يسمى بالتوثيق، توثيق الكتاب. إذن نعيد مرة أخرى 

 يبدأ باسم العائلة ثم االسم األول، وبعضهم يبدأ باالسم األول ثم اسم العائلة –املراجع: اسم املؤلف 
ً
وغالبا

شر، دار النشر، ومعنى دار النشر، الجهة التي نشرت هذا الكتاب، –ثم عنوان الكتاب ثم مكان النشر –
 
أين ن

 للنشر، أو كانت مكتبة، أو كان
ً
كتب الجهة سواء أكانت دارا ت مطبعة، أو كانت جامعة، إلى أخره. املهم أن ي 

وسنة النشر )تحديد السنة( والسنة مهمة ألنها تحدد هل هو الطبعة األولى أو الطبعة -التي نشرت هذا الكتاب

طبع الكتاب في آالثانية، وإلى   قد ي 
ً
خره وبعض الناس أو بعض الباحثين يكتب السنة والطبعة، ألنه أحيانا

يكتب سنة النشر والطبعة ثم ال بد أن ة مرتين، الطبعة األولى تختلف عن الطبعة الثانية، وبالتالي السن

  .الصفحة التي أخذ منها الباحث

 ماذا نفعل؟ في حالة وجود أكثر من مؤلف يجب وضع اسماء )كل(  -
ً
إذا كان الكتاب له أكثر من مؤلف مثال

 أحمد علي، ثم حسين  املؤلفين إذا كانوا )اثنين( إلى ثالث أشخاص
ً
نضعهم حسب ورودهم بالغالف )مثال

ألن هذا ترتيب يجب أن  ؟صالح، ثم محمد أحمد، نبدأ بأحمد علي، ثم حسين صالح، ثم محمد أحمد( ملاذا

ثبت ما هو في صفحة الغالف، ثم يكتب في األخير بعد ذلك ما قلناه قبل قليل، اسم الكتاب ثم مكان النشر،  ي 

 ثم رقم الصفحة التي أخذ منها الباحث اقتباسه.ثم سنة النشر، 
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 املؤلف محمد  -
ً
في حال كان للكتاب أربعة مؤلفين أو أكثر، تكتب )اسم( املؤلف األول ثم تقول: وآخرون، مثال

أحمد وآخرون، وبعد ذلك تبدأ بقضية كتابة املرجع أي اسم الكتاب، ثم مكان النشر أو دار النشر، وسنة 

 النشر، ثم الصفحات. 
 

قل بتصرف، إن كنت قد غيرت في املعلومات معلومةيكون بين قوسين، أما لو كانت و  : االقتباس .2
 
عامة تكتب: ن

 التي كتبتها من آرائك أو من كلماتك. 
 

إلى  ،أو سنوية ،يعني مجلة علمية تصدر بصفة دورية سواء كانت فصلية: Periodical إذا كان املرجع دورية .3

ثبتها أو آ
 
وثقهاخره، كيف ت

 
األمر عن توثيق الكتاب، يختلف األمر، هنا تضع اسم املؤلف حسب هذا يختلف  ؟ت

ترتيبه األبجدي )كاتب املقال في الدورية نفسها( ثم تضع عنوان املقالة بين قوسين ثم عنوان الدورية، نقول 

 السواك فوائده وإلى آخره 
ً
 عنوان الكتاب مثال

ً
 عن قضايا  وأمثال

ً
سنن السواك لكن الكتاب املجلة تكون مثال

السواك بين السنة "، واملوضوع الداخلي اسمه: "قضايا فقهية معاصرة"املجلة اسمها:  لوفقهية معاصرة. 

نكتب اسم املؤلف، وإن كانا مؤلَفينِّ )أو ثالثة( نكتب اسماءهم حسب )ترتيب( ورودهم في س، "والصحة

ل ويكون بين قوسين، ثم عنوان الدورية، ثم رقم املجلد، إذا كان هناك رقم للمجلد، املقال، ثم عنوان املقا

فقد تكون الدورية لها أكثر من مجلد مجلدين أو ثالثة، تكتب رقم املجلد الذي أخذت منه أو العدد، نقول 

طبق بقية ما يكتب ف
 
 عدد الدورية الخامس أو السادس ثم تاريخ الصدور، ثم بعد ذلك ت

ً
ي الصفحة. سواء مثال

 باللغة العربية أو اإلنجليزية هي نفس القضية ونفس 
ً
 ثبات.اإلكان هذا املرجع مرجعا

 

تكتب أسمه الصحيفة وتحتها خط، اسم الصحيفة مخطوطة  :إذا كان املرجع عبارة عن صحيفة أو جريدة .4

 صحيفة الرياض، صحيفة الجزيرة، الصحيفة 
ً
ِّ مثال

يفة تضع تحته خط، ما شئت اسم الصح السياسية. سم 

ثم تكتب اسم الكاتب، ثم عنوان املقالة، ثم التاريخ والصفحة، إذن الصحيفة تحتها خط، تكتب اسم الكاتب، 

 عنوان املقالة، ثم التاريخ، ثم الصفحة. 
 

صنف حسب النوع بوضع مجموعة مستقلة لكل  : إذا كان البحث يعتمد على العديد من املصادر .5
 
فإنها ت

 التصنيف الشائع: املصادر األولية، أو املصادر الثانوية، ويكون تحتها ش يء. تصنف الكتب، 
ً
نوع، مثال

خر التي آالدوريات، الصحف، املواقع اإللكترونية، هذا تصنيف من ضمن التصنيفات. هناك تصنيف 

 
ً
 املراجع العربية ثم املراجع اإلنجليزية بعدها. في كل الحاالت بشكل عام تحتوي على لغات أجنبية يضع مثال

يجب أن تكون املراجع في األخير مثبتة بطريقة أبجدية، تبدأ بـ األلف ثم الباء إلى أخره حتى تصل إلى أخر 

 األبجديات.
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 وإنما  .6
 
 أو وزارة أو مؤسسة أو جمعية أو مركز إذا كان املؤلف ليس شخصا

 
: نرتبه بعد إغفال "ال" أبحاثجهة

: املركز العلمي للدراسات التخصصية، ال 
ً
في الترتيب أل التعريف، تحذف األلف والالم  ننظر إلىالتعريف، مثال

فيكون التصنيف حسب "مركز العلمي" فتبدأ بحرف امليم عتبر أنها وتفي قائمة املراجع الخاصة بالبحث 

: الحرف الذي بعد أل التعريف
ً
البنك املركزي، ال تبدأ باأللف واالم لكن تبدأ بـ "بنك"، اململكة العربية ، مثال

 السعودية تبدأ بـ "مملكة" وهكذا يكون.
 

يعني هو كتب في عدة مؤلفات، وأنت نقلت من مؤلفات متعددة له. فإنك  : واحد عدة مؤلفات إذا كان لكاتب   .7

 ابن القيم تذكر اسمه في املرة األولى فقط، ثم بعد ذلك في املرات
ً
، األخرى تكتب )سبق ذكره(، مثال

 ،الفوائد
ً
 )سبق ذكره قبل(. هذا فيما يتعلق بتوثيق املراجع وأنواعها. ، هنا ستقول:الطب النبوي مثال

 

 :اإلخراج النهائي للبحث أو عالمات الترقيم  

 
ً
 مهم جدا

ً
سمى بـ أن عالمات الترقيم أيضا العالمات وهذه  Punctuationالترقيم يتعرف عليها الباحث وهي ما ي 

 يستخدمها الباحث مثل: التي 

 توضع في الوقف على جملة مكتملة املعنى، وتبدأ بفكرة جديدة فتضع -متى توضع  :النقطة ).( -
ً
النقطة غالبا

 تقول: )عمر الجيل الحالي لألقمار الصناعية سبع سنوات. وتتوقع الشركات التي تمكن الناس من ، نقطة
ً
مثال

 ( إذن املعنى املكتمل بذاته مستقل ويحسن الوقوف عليه نضع نقطة..2010االتصال ساعتين بحلول عام

، مثال: )هناك قنوات معينة، كاإلذاعة. مثال آخر: ومن  :الفاصلة )،( -
ً
تربط بين جملتين تتضمنان معنى واحدا

في كذا وإلى أخره(. فالفاصلة )،(  أبرز أمثلة بنوك املعلومات: بنك معلومات نيويورك تايمز، بنك املعلومات

.
ً
 تكون إما بين جملتين معطوفتين، وأما بين جملتين تتضمنان معنى واحدا

فمثال تكتب توفر  ،بعد الجملة للتوضيحوتوضع الفاصلة املنقوطة وتسمى  :الفاصلة التي تحتها نقطة )؛( -

 مراكز األبحاث تخصصات نادرة؛ كعلم الذرة، وعلم الفلك.

أو  الفاصلة املنقوطة في األولى والفاصلة في الثانية، ألن األولى للتوضيح هي توفر تخصصات نادرةملاذا وضع  -

هي هذه املعلومات، نوضحها بعد الفاصلة املنقوطة ، بين الذرة وعلم الفلك عطف وبالتالي  ، مامعلومات نادرة

 تكون فاصلة.

نترنت، أو في الكتب باللغة العربية، وفي كتب الكتابة أنا أفضل أن ترجعوا إلى هذا املوضوع وتبحثوا عنه في اال 

والتعبير، ستجدون فيها شيئا مهما جدا عن عالمات الترقيم، يجب أن تكون لدى الباحث تلقائية في استخدامه 

أحدهم البحث كأنه قطعة واحدة   لها، نحن في الحقيقة نعاني كثيرا من طالبنا الذين يكتبون البحوث، يكتب

ن فواصل( ليس فيها جمالية الترقيم وال الفصل وال الوصل وال النقطتان، هذا من األخطاء كاملة، )دو 
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، ولكنه ال يحسن  الشائعة، التي تذهب جمالية البحث، فقد يتعب الباحث في بحثه،
ً
ويكتب شيئا جميال رائعا

 إخراجه، فإن من إخراجه وضع عالمات الترقيم املعروفة، 

التالي، أو بعد كلمة القول، بعد كلمة توضع بعد كلمة مثال، أو بعد كلمة منها، أو  الشارحة أو املوضحة ):(: -

توضع نقطتين فوق بعض، إذا هناك عدة أنظمة منها: نظام ديوي، ونظام الكونغرس، كما نقول: )وأردف 

 
ً
القول، أو بعد  الشارحة توضع بعد كلمات معينة، مثل التالي، أو كما يلي، أو بعد كلمة الكاتب قائال: ...( إذا

 كلمة منها.

يعني أن هناك كالما محذوفا، فمثال عندما تكتب: )املكتبات العامة ...(  :النقاط الثالث في نفس السطر)...( -

 حتى يصل الباحث إلى النقاط )...( يعرف أن هناك سؤال أو أمر ناقص يجب أن يبحث عنه.

 توضع بعد السؤال. عالمة االستفهام )؟(: -

 توضع عند التعجب  )!(:عالمة التعجب  -

توضع بعد األعداد، أو للفصل بين األفكار أو األنواع، مثال )هذه األفكار: في رأيي  (:-الشرطة التي في الوسط ) -

(، أو قبل جملة أو فكرة مغايرة ملا سبقها، مثال تريد  -1( إذا توضع إما بعد األعداد )-ثم تضع الكالم-املتواضع

كذا وكذا، كلمة يرحمه هللا هي دعاء ليس   -يرحمه هللا-و، مثال قال اإلمام أحمد أن تتكلم عن ش يء معين وتدع

 له عالقة بما تذكره بعد فتضعها بين شرطتين في منتصف السطر.

واحدة باتجاه األسفل وواحدة لألعلى، تستخدم لوضع  تكون  التي :(‘‘’’ )أو  ‘( ’  ) الفاصلتان املتعاكستان -

الكالم الذي تم نقله حرفيا، مثال أخذت معلومات من مؤلف أخذتها بنصه كما هو، فال بد أن تثبته بأن تضع 

الفاصلتين املتعاكستين التي إحداهما ذيلها ألسفل والثانية ذيلها ألعلى، مثال أخذت مقولة من شخص يقول 

 ل هللا وأحبهم إليه أنفعهم لعياله هذا نص من حديث لذلك تضعه بهذه الطريقة.الخلق كلهم عيا

تستخدم لذكر عبارة التبيين والتفسير أو للمدح أو إذا كان هناك أرقام أو ترقيم لش يء معين   :) (القوسان  -

 سواء كان األرقام بالترقيم أو بالكتابة

يستخدم غالبا إذا تريد أن تضع زيادات لم ترد في االقتباس القوس املحدد بالزوايا  : [ ]القوسان املركبان  -

مثل عليك بإخوان الصدق )إن كان هناك يوجد هناك إخوان صدق( هذه العبارة منك أنت فلذلك تضعها 

 بهذه الطريقة بين قوسين.
 

، للدكتور عبد العلميالبحث كتاب  :الكتاب املقرر للمادة  يمكن الرجوع إلى تفاصيل عالمات الترقيم في ** ملحوظة:

 .212 – 197، ص العزيز عبد الرحمن الربيعة، الجزء الثاني، امللحق األول: عالمات الترقيم
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 :طريقة تنسيق الجداول  

توضع الجداول بطريقة معينة، ويكتب عنوان الجدول في األعلى أو في املنتصف، ثم يجب أن تراعي الدقة في  -

ا فيه كل ش يء، يشمل على األعداد رأسية أو أفقية، تدلل ماذا تعني رسم الجدول، وأن يكون واضحا، مبين

باألرقام الرأسية، وماذا تعني باألرقام األفقية، ما هو املوضوع الذي تدل عليه هذه الجداول، أيضا إذا كان 

هناك رموز معينة داخل الجدول تكتب في الهامش تحت، أعني بكذا كذا، حتى يرى، أيضا يجب أن تكون 

اول منسقة، بحيث ال يكون جدول في أعلى الصفحة والثاني في يمين الصفحة والثالث في يسار ها، يجب الجد

 أن تكون كلها بترتيب واحد، 

قد تكون لدينا جداول كبيرة جدا تخرج عن الصفحة األساسية، فال مانع أن توضع في املالحق، أو وضعها  -

 بأسلوب آخر، أو تصغير الخط حتى تصل إلى درجة أنها تتسع في الصفحة، أو إدراجها في نهاية املوضوع. 

خطوط أو رسوم بيانية، ال بد أن ال بد أن يراعى الدقة، وقد تكتب أشكال في البحث مثل دوائر أو مربعات أو  -

في األخير هيكل  اتكون معنونة ومرقمة ودقيقة ومباشرة في نفس املوضوع الذي تريد أن تقدمه، وتقدم له

 يجب أن يحمل كل شكل عنوان أو رقم متسلسل. تنظيمي أو توضيح.
 

 طريقة تنسيق الطباعة:  

للطباعة، بمعنى أن بعد أن كتبنا البحث بلغة رصينة جيدة، خرجنا بلغة جيدة، ووضعنا املراجع نأتي إلى تنسيقه 

طباعته بنفسه، أو أن يعطيه لشخص آخر يطبعه عنه، فال بد أن يكون هناك خط واضح وهوامش، يتولى الباحث 

 في الصفحات 
ً
 معينا

ً
عادة من األشياء األساسية أن ترقم  الترقيم.و فأحيانا بعض الجهات العلمية تطلب تنسيقا

الصفحات، وأن تبدأ باألبواب والعناوين الرئيسية، ثم العناوين الفرعية، ثم بعد ذلك الخالصات، ولكن أحيانا 

 2الثة، واأليسر سنتيمترات أو ث 4هناك جهات قد تطلب هوامش )بتنسيق معين(، بأن يكون الهامش األيمن مثال 

كذا واألسفل كذا، الهوامش هل تكون مدرجة ام تكون على الجانب، وبالتالي ال بد أن يراعي الباحث  ىسنتيمتر واألعل

هذه األمور، ينسق الصفحات، تكون مرقمة، يتم ترقيم الصفحات باألرقام العادية سواء في وسط الصفحة أو في 

.أعالها ، ال بد أن يكون التنسيق واضح ومتواصل من أول البحث إلى نهايت
ً
 ه حتى يكون البحث كله منتجا موحدا

 

  تنسيق الفصول:  

البحث مبني على أبواب وفصول، الباب األول يكون في ورقة مستقلة، وتكتب تحته الباب األول، وتحته تثبت 

الفصول )التي يشتمل عليها(، الفصل األول، الفصل الثاني، الفصل الثالت، وكل فصل له عنوان، وتنتقل بعد 

مثال أو االستمارة أو  املالحق تنسيقها، ملحق مثال بأدوات البحث، إذا كنت استخدمت االستبانةذلك لوضع 

 لحق.املخطوطة أو جداول وتوضع هذه كلها في امل
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يجب أن توضع في املالحق النهائية، املكتبات أو الوثائق أو : الخرائط أو القوانين أو النظم أو اللوائح

 املخطوطات التي رجعت إليها.
 

( وفي األخير 1أيضا له شروط، وأن يكون تنسيق محدد مكتوب بأرقامه، مثال في املتن تكتب ) :تنسيق الهوامش

 تكتب نفس الرقم وبجانبه تشرح عنه: هذا البحث هو كذا، واملرجع هو الفالني، كما قلنا في قضية التوثيق األولى. 
 

 تذكر فيها الجهة التي كلفتك بالبحث، ثم و  :الفوضع وتنسيق الصفحة األساسية أو ما يسمى بصفحة الغ

كلية اإلدارة( ثم العنوان الرئيس ي ويكون -الجهة التي تحتها، إذا كان هناك قسم معين )مثال جامعة امللك عبد العزيز

أو غيره، ثم إذا كان هناك عناوين فرعية تكتب بحجم خط أقل، ثم اسم الباحث إذا كنت باحثا لوحدك،  18بخط 

ن آخرين تكتب أسماءهم، ثم اسم املشرف على البحث، ثم التاريخ، وفي األخير التقريظ أو املقدمة أو معك باحثي

 أو اإلهداء، ثم املقدمة األساسية، ثم بعد ذلك الفهرس. 
 

نسأل هللا أن تكون هذه املادة مادة خير  العلمي. هذا ما أردنا الحديث عنه في هذه املادة التي تعنى بمصادر البحث

تفيدوا منها جميعا والحقيقة أن هذه املادة تؤخذ باملراس فأول بحث غالبا يكون كأنما يدلف االنسان الى وأن تس

عالم جديد لكن بعد أن يتمرس يكون البحث عنده صفة تلقائية ال يعاني فيها من إشكاليات ويستفيد منها بإذن 

نها هي أداة التبحر في العلم وأداة التحقق والتوثيق، هللا تعالى، مهارة البحث ال غنى للباحث عنها وال لطالب العلم ع

 نسأل هللا جل وعال أن يوفقكم وأن تكون حياتكم البحثية العملية حياة مليئة باالزدهار والنجاح.

 .هذا وهللا أعلم، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 

 تم بحمد هللا وتوفيقه...

 
 خلدون األتاس ي :  املحاضراتقام بتفريغ هذه املحاضرة من فريق عمل تفريغ 

 أخ في هللا فريق عمل تفريغ املحاضرات:شارك في التفريغ والطباعة من خارج و 

 خلدون األتاس ي: وضبط الصياغةاملراجعة والتدقيق قام ب

 يشو رئيفة در  اإلخراج النهائي: و  ،الصياغةوإعادة ضبط و ، والتدقيقاملراجعة و اإلشراف العام على فريق العمل، 
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 -- الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات --
 

 ما كان من توفيق فمن هللا سبحانه وتعالى، 

 وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان

 اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين

 والهدايةالعظيم لي ولكم التوفيق أسأل هللا 

 يدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينعلى سوبارك وصلى هللا وسلم 
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